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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 roku w części 17 – Administracja publiczna 
i części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz wykonanie planu 
finansowego Funduszu Rekompensacyjnego 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
(dalej Ministerstwo lub MSWiA) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 9 stycznia 2018 r.1, 
poprzednio Mariusz Błaszczak od 16 listopada 2015 r. do 8 stycznia 2018 r.2  

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Tadeusz Wrona, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/13/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

2. Monika Sarnico, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/11/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

3. Krzysztof Stasiak, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr KAP/10/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny: 

–  wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej  
17 – Administracja publiczna oraz części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne, w związku z wykonywaniem budżetu państwa, 

–  wykonanie w 2018 r. planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego (dalej FR lub 
Fundusz), pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności 
podejmowanych działań przez dysponenta Funduszu.  

W odniesieniu do części budżetowych ocenie podlegały w szczególności: 

 realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich4, w tym rzeczowe 
efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań,  

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 
art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 (dalej ufp).  

                                                      
1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie 

w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 29). 
2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1091), Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. 
nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 28). 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
4  Środki europejskie wystąpiły w części 17. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Przeprowadzono także analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego (w części 17 
przeprowadzono również szczegółową kontrolę prawidłowości windykacji zaległości). 

Podstawą sformułowania oceny części budżetowych w wymienionych wyżej obszarach były 
ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy porównawczej wykonania planu dochodów i stanu należności pozostałych do 
zapłaty, 

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 
- analizy mierników: 

 w ramach funkcji 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny: 
 zadania 2.4 Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych6 i trzech podzadań 2.4.1 Koordynacja 

przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie 
zagrożeniom, w tym terrorystycznym, 2.4.2 Przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych i 2.4.3 System powiadamiania ratunkowego; 

 w ramach funkcji 16 – Sprawy obywatelskie: 
 zadania zadania 16.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych7 i jednego podzadania 16.2.1 
Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych; 

 zadania 16.3 Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi i jednego podzadania 16.3.1 Realizacja zadań 
z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami innymi związkami 
wyznaniowymi, 

- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych,  
- kontroli przestrzegania ustalonych limitów wydatków, w tym - limitów środków na 

wynagrodzenia, 
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków, 
- analizy udzielania i rozliczania dotacji w części 43, 
- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 

w zakresie operacji finansowych, 
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej, dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonywaniem 

budżetu państwa w ramach części 17 i 43. 

W odniesieniu do Funduszu ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja przychodów Funduszu, 
- wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, 
- analiza miernika zadania 4.5 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego i podzadania 4.5.1 – Roszczenia majątkowe 
wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

- gospodarowanie wolnymi środkami, 
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podstawą sformułowania oceny Funduszu w zakresie powyższych obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

                                                      
6  Zadanie realizowane w ramach funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. 
7  Zadanie realizowane w ramach funkcji 16 Sprawy obywatelskie. 
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- analizy wykonania planu finansowego Funduszu, 
- analizy efektów realizowanych zadań, 
- analizy gospodarowania wolnymi środkami, 
- badania wiarygodności ksiąg rachunkowych, 
- analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 

w zakresie operacji finansowych, 
- analizy stosowanych przez dysponenta Funduszu instrumentów kontroli zarządczej, 

dotyczących sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanych części i Funduszu  

Dysponentem części 17 – Administracja publiczna jest Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (dalej Minister lub Minister SWiA). W 2018 r. dysponentami środków 
budżetowych trzeciego stopnia, podległymi bezpośrednio dysponentowi części 17, byli 
Dyrektor Generalny MSWiA (dalej Ministerstwo) oraz dyrektor Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego (dalej NIST)8.  

W ramach części 17 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania 
m.in. z zakresu administracji publicznej i obsługi administracyjnej obywatela oraz z zakresu 
zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych.  

Minister SWiA w ramach części 17 pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu 
 V – Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz dla działania 
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach Osi Priorytetowej II Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej PO WER). Zgodnie z § 12 pkt 10 
załącznika do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 15, ze zm.), realizowanie tych zadań 
należy do zakresu działania Departamentu Administracji Publicznej. 

W 2018 r. w części 17 dochody zaplanowane w kwocie 15,0 tys. zł zrealizowano 
w wysokości 150,3 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 42 086,0 tys. zł 
zrealizowano w wysokości 37 670,9 tys. zł, co stanowiło 0,01% całości wydatków budżetu 
państwa. Wydatki budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 29 209,8 tys. zł 
zrealizowano w wysokości 28 339,8 tys. zł, co stanowiło 0,04% całości wydatków budżetu 
środków europejskich. 

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej9, 
dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest minister właściwy do spraw administracji 
publicznej. 

Przychodami Funduszu były głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości i odpłatnego 
korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej ZWRSP lub Zasób), 
o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 1a powołanej ustawy. Koszty Funduszu stanowiły 
w większości świadczenia pieniężne wypłacane w związku z realizacją prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłaty świadczenia ze środków Funduszu dokonywał Bank 
Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK), na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Ministra SWiA. 

W 2018 r. przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zrealizowane w wysokości 
373 198,3 tys. zł, tj. 102,1% planu, natomiast koszty zrealizowano w wysokości 
337 093,7 tys. zł, tj. 82,2% planu. Stan funduszu na koniec 2018 r. wynosił 934 477,4 tys. zł 
i w porównaniu z początkiem roku uległ zwiększeniu o 4,0%. 

                                                      
8  Decyzja nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 1, ze zm.). 

9  Dz. U. z 2017 r. poz. 2097. 
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Dysponentem części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne jest 
Minister SWiA. Dysponentem podległym dysponentowi części 43 był Dyrektor Generalny 
MSWiA (dysponent III stopnia) oraz w zakresie dochodów dyrektor Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa (CPPC – dysponent II stopnia)10. 

W ramach części 43 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania 
z zakresu m.in.: utrzymywania stosunków między Państwem a Kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi, przeciwdziałania dyskryminacji oraz podtrzymywania tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

W 2018 r. w części 43 dochody zaplanowane w kwocie 6,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 
56,8 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 199 882,3 tys. zł 
zrealizowano w wysokości 199 046,8 tys. zł, co stanowiło 0,05% całości wydatków budżetu 
państwa. W 2018 r. w części 43 nie realizowano wydatków na projekty finansowane 
w ramach budżetu środków europejskich.  

IV.  Ocena 

A. Część 17 – Administracja publiczna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie11 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 17 – Administracja publiczna. 

W toku działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które polegały na: 

 nierzetelnym zaplanowaniu finansowania i zbyt późnym wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania i wsparcia technicznego 
dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego 
Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego (dalej SI CPR), co 
spowodowało przejściowy brak wykonywania tej usługi przez wyspecjalizowaną firmę 
zewnętrzną i ryzyko obniżenia skuteczności usuwania awarii funkcjonowania systemu, 

 niezastosowaniu formy elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu 
Obsługi Budżetu Państwa TREZOR przy realizowaniu decyzji Ministra SWiA 
o zablokowaniu planowanych wydatków w łącznej kwocie 1 164,0 tys. zł, co było 
niezgodne z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa12, 

 zamieszczeniu na stronie internetowej Planu postępowań o udzielenie zamówień jakie 
przewidziało przeprowadzić MSWiA w 2018 r., po upływie terminu wskazanego 
w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych13 
(dalej Pzp), 

 podaniu nieprawidłowej wartości wykonania miernika dla zadania 4.5, podzadania 4.5.1 
oraz działania 4.5.1.1 w rocznym sprawozdaniu Rb-BZ1 (jednostkowym sporządzonym 
przez Ministerstwo oraz w łącznym), co naruszało § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym14. 

                                                      
10 Na podstawie decyzji nr 88A Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie 

ustanowienia Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa dysponentem środków budżetu państwa 
w części 43, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 
poz. 45, ze zm.), Dyrektor CPPC jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia w części 43 
w zakresie dochodów realizowanych przez CPPC dotyczących PO KL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz 
społeczności romskiej. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2016 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.  

11 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

12  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
14  Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm. 
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Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone nieprawidłowości nie 
spowodowały obniżenia oceny. 

B. Fundusz Rekompensacyjny 

NIK ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego oraz sposób gospodarowania 
środkami Funduszu.  

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które 
polegały na: 

 przyjęciu w zadaniu 4.5 oraz podzadaniu 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu 
Państwa i jst algorytmu wyliczania miernika, który spowodował, że miernik nie spełniał 
wymogu zawartego w ust. 13 pkt 4 załącznika nr 48 noty budżetowej15, 

 podaniu nieprawidłowej wartości wykonania miernika dla zadania 4.5, podzadania 4.5.1 
oraz działania 4.5.1.1 w rocznym sprawozdaniu Rb-BZ2, co naruszało § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone nieprawidłowości nie 
spowodowały obniżenia oceny. 

C. Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. 

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które 
polegały głównie na: 

 zawiadomieniu dysponenta III stopnia o zmianach w planie finansowym (przez 
dysponenta części 43) 25 dni po terminie wynikającym z § 10 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych16, co 
skutkowało wykazaniem w miesięcznych sprawozdaniach za grudzień 2018 r. błędnych 
danych i koniecznością ich korygowania, 

 nieegzekwowaniu od podmiotów otrzymujących dotacje obowiązku wynikającego 
z wewnętrznych zasad obowiązku przekazywania informacji o liczbie odbiorców zadań. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone nieprawidłowości nie 
spowodowały obniżenia oceny. 

V. Wyniki kontroli 

A. Część 17 – Administracja publiczna 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 201817 (dalej ustawa budżetowa), dochody budżetu państwa 
w części 17 zostały zaplanowane w kwocie 15,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 
150,3 tys. zł, tj. ponad dziesięciokrotnie większej od planowanej oraz stanowiącej 189,1% 
kwoty dochodów z roku ubiegłego (79,5 tys. zł). Dochody pochodziły głównie z wpływów 
z tytułu: 

- odsetek od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 
PO WER, naliczonych i wpłaconych w związku z rozwiązaniem obowiązujących umów 
o dofinansowanie (49,0 tys. zł),  

- kar umownych wynikających z umów zawartych z kontrahentami (39,2 tys. zł), 

                                                      
15  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). 
16  Dz. U. z 2015 r., poz. 1542, ze zm. 
17  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Opis stanu 

faktycznego 



 

7 

 

- kar pieniężnych i zryczałtowanych kosztów postępowania orzeczonych przez 
Międzyresortową Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych (37,7 tys. zł). 

Wyższe niż w 2017 r. dochody uzyskano głównie z odsetek od płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO WER oraz kar umownych wynikających 
z umów zawartych z kontrahentami o realizację zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 1312-1313,1340-1348, 2043) 

Na koniec 2018 r., według zbiorczego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 17 wystąpiły należności w łącznej kwocie 857,0 tys. zł, w tym 
zaległości stanowiły 308,0 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. kwota należności była wyższa 
o 163,4 tys. zł, tj. o 23,6%, a kwota zaległości netto była wyższa o 85,5 tys. zł, tj. o 38,4%.  

U dysponenta części 17 wzrost należności (z 516,2 tys. zł w 2017 r. do 590,1 tys. zł 
w 2018 r., tj. o 14,3%), wynikał z kwartalnych naliczeń odsetek od należności od 
beneficjentów PO KL i PO WER z tytułu płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości. Natomiast kwota zaległości netto w porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się 
z 45,3 tys. zł do 44,9 tys. zł. 

W Ministerstwie wzrost należności (ze 177,4 tys. zł w 2017 r. do 266,9 tys. zł w 2018 r., 
tj. o 50,5%), w tym zaległości netto (ze 177,1 tys. zł do 263,1 tys. zł, tj. o 48,6%), jak 
poinformowała Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego, wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu zaległości z tytułu kar pieniężnych i zryczałtowanych kosztów postępowania 
orzeczonych przez Międzyresortową Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych oraz naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie 
w zapłacie kar umownych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1206-1210, 1319, 1340, 1347-1349, 2061, 2161) 

Szczegółowa kontrola, którą objęto w Ministerstwie zaległości w kwocie 87,3 tys. zł, 
tj. 33,2% kwoty zaległości, wykazała, że Ministerstwo prowadziło systematyczną kontrolę 
terminowości zapłaty należności Skarbu Państwa oraz terminów przedawnienia należności. 
W 2018 r. nie umarzano, nie odraczano ani nie rozkładano na raty należności pieniężnych, 
nie toczyły się również postępowania w tym zakresie. Prowadzono systematyczne działania 
w celu wyegzekwowania istniejących należności lub ich zabezpieczenia, stosując w tym 
zakresie właściwe przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji18 lub ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego19. 

(dowód: akta kontroli str. 186-602, 2168-2376, 2919-2920, 4629-4630) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W 2018 r. wydatki budżetu państwa w części 17 zostały zrealizowane w kwocie 
37 670,9 tys. zł, co stanowiło 89,5% planu po zmianach (42 086,0 tys. zł). W porównaniu do 
roku 2017 wydatki były wyższe o 4 919,4 tys. zł, tj. o 15,0%.  

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie wyniosły 31 838,9 tys. zł, co stanowiło 88,1% 
planu po zmianach (36 145,0 tys. zł). W porównaniu do 2017 r. wydatki w Ministerstwie były 
wyższe o 4 536,3 tys. zł, tj. o 16,6%. 

Wyższy niż w 2017 r. poziom wydatków wynikał m.in. z realizacji w 2018 r. zadań, które nie 
były wykonywane w roku 2017 (np. utrzymanie oraz rekonfiguracja infrastruktury sprzętowej 
dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz dla Aplikacji Systemu Wspomagania 

                                                      
18  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.  
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Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – dalej SWD PRM; zaprojektowanie, 
wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Alarm 112 działającej na telefonach z systemem 
iOS), a także zwiększonego zapotrzebowania na zadania związane z funkcjonowaniem 
Urzędu (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, konserwacyjne, 
naprawcze). 

(dowód: akta kontroli str. 1206-1214, 1312-1321, 1327, 1341-1362, 2044-2086, 4552-4612) 

Wydatki poniesione w 2018 r. na wynagrodzenia wyniosły 19 303,6 tys. zł i w porównaniu 
do roku 2017 były wyższe o 393,7 tys. zł, tj. o 2,1%. Przeciętne zatrudnienie w części 17 
w 2018 r. wyniosło 173 osoby i było o dziewięć osób niższe niż w 2017 r. W 2018 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 8 053,0 zł 
i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. (7 471,4 zł) o 581,60 zł, tj. o 7,8%. 
Wzrost wynagrodzeń wynikał z większych niż w 2017 r. wypłat odpraw emerytalnych, 
nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, a także wyższego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (skutek wzrostu wynagrodzeń w 2017 r.). 

Wydatki majątkowe (w całości poniesione na zakupy inwestycyjne) wyniosły 910,2 tys. zł, 
co stanowiło 63,0% planu po zmianach (1 444,2 tys. zł) i były o 263,6 tys. zł, tj. o 22,5% 
niższe niż w 2017 r. W Ministerstwie, z pierwotnie zaplanowanych na 2018 r. pięciu zadań 
zrealizowano dwa, natomiast po zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 1 310,2 tys. zł 
(w tym z rezerwy celowej o 940,4 tys. zł), z 20 zadań wprowadzonych w trakcie roku, 
zrealizowano 17. 

(dowód: akta kontroli str. 1332-1337, 1513-1516, 1719-1744, 4552-4612) 

Plan wydatków Ministerstwa na 2018 r. w części 17 został zwiększony o łączną kwotę 
5 787,0 tys. zł z dwóch pozycji rezerw celowych budżetu państwa (poz. 9 – na realizację 
zadań wynikających z ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki 
związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i poz. 80 – na 
realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa). 

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 80 zostały wykorzystane w kwocie 1 918,9 tys. zł 
(tj. 99,8% kwoty zwiększającej plan wydatków), głównie na wynagrodzenia pracowników 
przeniesionych ze zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa. Środki pochodzące 
z rezerwy celowej poz. 9 zostały wykorzystane w kwocie 2 494,1 tys. zł, tj. w 64,5%. 
Wydatki poniesiono m.in. na świadczenie usług utrzymania i rekonfiguracji Systemu Kopii 
Bezpieczeństwa dla SI CPR i SWD PRM oraz infrastruktury sprzętowej dla Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności w CPR. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków przeniesionych do planu wydatków MSWiA 
z rezerwy celowej poz. 9 w kwocie 2 576,7 tys. zł (44,5% rezerw) wykazało, że 
wydatkowano 1 565,7 tys. zł, tj. 60,8%, zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwa 
ta została utworzona.  

(dowód: akta kontroli str. 1309-1311, 4552-4612) 

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków w części 17, w tym środków 
przeniesionych z rezerw celowych, wynikało głównie z: 

 niezawarcia w 2018 r. umowy o świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia 
technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 
Krajowego SI CPR, 

 nieudzielenia zleceń modyfikacji i rekonfiguracji Systemu Kopii Bezpieczeństwa SI CPR 
i SWD PRM w związku z tym, że systemy te funkcjonowały poprawnie i nie wymagały 
zmian czy modyfikacji, 

 oszczędności wynikających z wyboru korzystniejszych, niż zakładano, ofert cenowych 
w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. na 
zakup urządzenia sieciowego firewall oraz zakup dysków do macierzy Podstawowego 
i Zapasowego Ośrodka Krajowego SI CPR oraz zakup serwera na potrzeby SWD PRM),  

 niższych, niż zakładano, kosztów realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
Ministerstwa (np. na bieżącą konserwację w budynkach MSWiA),  
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 niższych, niż zakładano, wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (m.in. z powodu przesunięcia na 2019 r. 
badania ewaluacyjnego oraz wydruku i dystrybucji plakatu podsumowującego 
doświadczenia z realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”), 

 mniejszej liczby umów zleceń zawartych z ekspertami zewnętrznymi, 

 rezygnacji z przeprowadzenia postępowania dotyczącego kreacji nazwy projektowanego 
ogólnopolskiego systemu monitorowania usług publicznych i zaprojektowania identyfikacji 
wizualnej tego systemu, 

 niższej, niż zaplanowano, liczby wyjazdów służbowych krajowych. 
(dowód: akta kontroli str. 2044-2086, 2150-2165, 4552-4612) 

W związku z nadmiarem środków, Minister SWiA dokonał pięcioma decyzjami blokady 
planowanych wydatków budżetu państwa w części 17 w kwocie ogółem 2 955,0 tys. zł20. 
Blokady dokonano po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. Decyzja Ministra SWiA 
o zablokowaniu wydatków w łącznej kwocie 1 164,0 tys. zł (z 21 grudnia 2018 r.), nie 
została zrealizowana w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 
 – szczegółowy opis znajduje się w części w dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 960-1069) 

Z budżetu dysponenta części 17 udzielono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi dotacji na 
prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w wysokości 2 525,0 tys. zł 
(wykorzystano 2 524,1 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1211, 1301) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 17, limity wydatków nie zostały przekroczone.  

Zobowiązania w części 17 na koniec 2018 r. wyniosły 2 008,3 tys. zł i były wyższe o 38,4% 
niż na koniec 2017 r. (1 451,6 tys. zł). Największy udział miały w nich zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (1 238,6 tys. zł) oraz z tytułu 
świadczenia usług utrzymania infrastruktury sprzętowej Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności (369,0 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1350-1359, 2065-2072, 2161) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych w myśl Pzp oraz stosowania 
jej wyłączeń – objęto wydatki budżetu państwa w kwocie 10 528,0 tys. zł, poniesione 
w 2018 r. w Ministerstwie, które stanowiły 34,8% jego wydatków. Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Ministerstwa 
 – dysponenta III stopnia (bieżącym w kwocie 9 986,8 tys. zł i majątkowym w kwocie 
 – 541,2 tys. zł). Próba wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości) spośród 1 162 zapisów księgowych o łącznej wartości 
13 777,3 tys. zł, wyniosła 43 zapisy księgowe o łącznej wartości 7 363,7 tys. zł (w tym 
w grupie wydatków majątkowych cztery zapisy na kwotę 541,2 tys. zł oraz w grupie 
wydatków bieżących pozapłacowych 39 zapisów na kwotę 6 822,5 tys. zł). Próba wydatków 
dobranych celowo (według osądu kontrolera) dotyczyła 12 zapisów na łączną kwotę 
90,2 tys. zł, spośród których wszystkie stanowiły wydatki bieżące. Ponadto kontrolą objęto 
wydatki poniesione w 2018 r. w związku z udzielonymi zamówieniami publicznymi na kwotę 
3 074,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 13-114, 2921-2933, 3099-3104, 3234-3316, 3351-3395) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur 
określonych w Pzp w odniesieniu do jednego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 

                                                      
20  Decyzje Ministra SWiA z: 22 listopada 2018 r. (w MSWiA na kwotę 1 368,0 tys. zł), 5 grudnia 2018 r. 

(w MSWiA na kwotę 213,0 tys. zł – środki z rezerwy celowej), 14 grudnia 2018 r. (w MSWiA na kwotę 
146,0 tys. zł oraz na kwotę 64,0 tys. zł), 21 grudnia 2018 r. (w MSWiA na kwotę 50,0 tys. zł oraz na kwotę 
1 114,0 tys. zł – środki z rezerwy celowej). 
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wynosiła 18 341,1 tys. zł (w 2018 r. wydatki wyniosły 3 033,8 tys. zł), jednego postępowania 
przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, o wartości 203,5 tys. zł (w 2018 r. wydatki 
wyniosły 19,0 tys. zł) oraz jednego do którego nie miały zastosowania przepisy Pzp (na 
mocy art. 4 pkt 8 tej ustawy) o wartości 145 tys. zł (w 2018 r. wydatki wyniosły 21,3 tys. zł)21. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z planem finansowym jednostki oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów 
jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badanie wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych, wyłączenia stosowania Pzp, a także badanie w zakresie stosowania 
procedur określonych w Pzp oraz w wewnętrznych regulacjach MSWiA22, z wyjątkiem 
dotyczącym publikowania planu zamówień publicznych opisanym w części dotyczącej 
nieprawidłowości, nie wykazało nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli str. 3099-3104, 3234-3316, 3351-3395) 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2018 r. (nr KAP.410.001.04.2018) 
skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r., NIK 
wnioskowała, aby w postępowaniach o zamówienia publiczne żądano od wykonawców 
wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Badanie 
udzielania zamówień publicznych w 2018 r. wykazało, że zamawiający odpowiednio 
zmodyfikował treść SIWZ wysyłanych do wykonawców i nie żądał od nich zbędnych 
dokumentów, zatem wniosek NIK został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 732-734, 741-742, 799-964, 3099-3104, 3234-3316, 3351-3395) 

1. Decyzja Ministra SWiA o zablokowaniu planowanych wydatków w łącznej kwocie 
1 164,0 tys. zł (w tym 1 114,0 tys. zł z rezerwy celowej)23, nie została zrealizowana w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa 
TREZOR, przez co nie dopełniono obowiązku wynikającego z § 23 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 960-1069) 

Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA (dalej Dyrektor DB) wyjaśnił, że w 2018 r. 
obowiązywał jeszcze dwutorowy proces podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych 
wydatków (w pierwszej kolejności w formie papierowej, a następnie wprowadzenie 
zatwierdzonych przez Ministra SWiA blokad do Systemu TREZOR) i z uwagi na duże 
spiętrzenie prac w ostatniej dekadzie grudnia 2018 r., przeoczono wprowadzenie 
zatwierdzonej przez Ministra SWiA decyzji do TREZORA. Jednakże Minister Finansów 
został poinformowany o blokadzie pisemnie, zatem został wypełniony obowiązek wynikający 
z art. 177 ust. 4 ufp. 

 (dowód: akta kontroli str. 1507-1512) 

NIK nie kwestionuje wypełnienia przez Ministra SWiA wynikającego z art. 177 ust. 4 ufp 
obowiązku poinformowania Ministra Finansów. Poinformowanie na piśmie nie zwalniało 
jednak z wypełnienia obowiązku zastosowania formy elektronicznej i wprowadzenia treści 
decyzji do systemu TREZOR. NIK zwraca przy tym uwagę, że w piśmie Ministerstwa 

                                                      
21  Badaniem objęto postępowania prowadzone w 2018 r. tj.: nr BZP-WPP-2374-2-2-DT-PN-MG/2018  

pn.: Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla infrastruktury sprzętowej dla 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym 
i Zapasowym Ośrodku Krajowym (wartość umowy 18 341,1 tys. zł – wydatek poniesiony w 2018 r. w ramach 
części 17 budżetu państwa wyniósł 3 033,8 tys. zł), nr BZP-WPP-2374-2-8-BAF-ZC-SJ/2018 pn.: Zakup 
z cykliczną dostawą wody, napojów butelkowanych, kawy herbaty oraz artykułów spożywczych (wartość 
umowy 203,5 tys. zł – wydatek poniesiony w 2018 r. w ramach części 17 budżetu państwa wyniósł 
19 tys. zł), nr BZP-ZZP-2374-2-48-BAF-4.8-UM/2018 pn.: Zakup wraz z montażem żaluzji wykonanych 
z taśmy aluminiowej oraz rolet w kasecie (wartość umowy 145 tys. zł – wydatek poniesiony w 2018 r. 
w ramach części 17 budżetu państwa wyniósł 21,3 tys. zł). 

22  Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zmienione 
zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 26 z dnia 13 listopada 2015 r. 
oraz Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji 
zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmienione zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego MSWiA nr 26 z dnia 7 czerwca 2017 r., nr 34 z 15 września 2017 r., nr 3 z 5 lutego 
2018 r. i nr 26 z 18 lipca 2018 r.  

23  Decyzja Ministra SWiA z 21 grudnia 2018 r., znak: DB-B-0334-38-6/2018. 
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Finansów z 17 września 2018 r. (komunikat administratora systemu TREZOR dla jego 
użytkowników) w sprawie realizacji decyzji o blokowaniu planowanych wydatków 
budżetowych za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, 
wskazano, że na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, decyzje o blokowaniu 
planowanych wydatków mają być realizowane wyłącznie za pomocą systemu TREZOR. 
Podkreślono, że umożliwia to sprawny przepływ informacji między dysponentami budżetu 
państwa a Ministerstwem Finansów. Podano też, że przekazanie blokady w postaci 
papierowej może nastąpić tylko w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 6 rozporządzenia, 
tj. awarii systemu TREZOR.  

(dowód: akta kontroli str. 1507-1512) 

2. W Ministerstwie, na skutek nierzetelnego zaplanowania finansowania, zbyt późno 
wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania 
i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka 
Krajowego SI CPR. W konsekwencji przez ponad dziewięć miesięcy (od 1 kwietnia 2018 r. 
do 6 stycznia 2019 r.) nie były one świadczone przez wyspecjalizowaną w tym zakresie 
firmę, co zwiększało ryzyko obniżenia skuteczności usuwania awarii funkcjonowania 
systemu. 

Zgodnie z Planem zamówień publicznych na 2017 rok, postępowanie o udzielenie 
wspomnianego powyżej zamówienia powinno zostać wszczęte w grudniu 2017 r., 
tymczasem ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej dopiero 23 lutego 2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej 27 lutego 2018 r. Termin składania ofert upływał 6 kwietnia 2018 r., tj. już po 
zakończeniu obowiązywania poprzedniej umowy (31 marca 2018 r.). Należy też wskazać, 
że wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku 
z powyższym, we wrześniu 2018 r. Ministerstwo wszczęło nowe postępowanie, 
a z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę 7 stycznia 2019 r. 

Zdaniem NIK, planując udzielenie zamówienia o realizację usług, które – jak wskazywało 
Ministerstwo – są bardzo istotna dla SI CPR, którego prawidłowe funkcjonowania może 
wpłynąć na zagrożenie życia i zdrowia obywateli, powinno uwzględnić okres niezbędny na 
dokonanie analizy rynku, ustalenia wartości zamówienia, a także zapewnić odpowiednio 
wcześnie środki niezbędne do ich realizacji. Zastępca Dyrektora Biura Zamówień 
Publicznych MSWiA, akceptując 29 grudnia 2017 r. warunki wszczęcia postępowania 
zaznaczył, że termin przewidziany na realizację umowy jest obarczony dużym ryzykiem 
niedotrzymania. 

NIK zwraca uwagę, że wartość zamówienia została ustalona dopiero 14 grudnia 2017 r., 
a pełna kwota środków koniecznych na realizację tego zadania w 2018 r. została 
zapewniona 29 grudnia 2017 r. (na podstawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu 
finansowania ze środków pochodzących z rezerwy celowej24). Stwierdzono, że planując 
środki finansowe na to zadanie, pracownicy Departamentu Teleinformatyki (dalej DT) 
nierzetelnie oszacowali kwotę wykazaną we wniosku z 26 października 2017 r. o udzielenie 
zapewnienia finansowania ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Skutkowało to 
koniecznością wystąpienia o korektę tej decyzji i zwiększenia planowanej kwoty (wniosek 
z 21 grudnia 2017 r.).  

Dyrektor DT wyjaśniła, że Departament Teleinformatyki, przed wystosowaniem do Ministra 
Rozwoju i Finansów wniosku z 26 października 2017 r. o zapewnienie finansowania, nie 
przeprowadził rozeznania cenowego rynku dla przedmiotowego zadania z uwagi na 
konieczność jak najszybszego wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów o uzyskanie 
zapewnienia finansowania w celu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. Określając kwotę oparto się na dotychczasowych 
doświadczenia związanych z realizacją tego typu zadań. Wniosek o korektę decyzji 

                                                      
24  Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z 29 grudnia 2017 r. w sprawie korekty decyzji nr 6/17 Ministra 

Rozwoju i Finansów z 17 listopada 2017 r. o zapewnieniu finansowania wydatków, którą zwiększono kwotę 
na realizację trzech zadań dotyczących funkcjonowania SI CPR z 1 400,0 tys. zł do 3 400,0 tys. zł. 
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sporządzono 21 grudnia 2017 r. w związku ze zwiększonym obciążeniem pracowników 
obowiązkami, wynikającymi ze zintensyfikowania prowadzonych prac, co zbiegło się 
również z nieobecnością wielu pracowników właściwego merytorycznie wydziału oraz 
kończącym się rokiem budżetowym.  

(dowód: akta kontroli str. 1533-2040) 

Ustalono, że w okresie, w którym nie było zawartej umowy utrzymaniowej dla 
Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego, realizację tego 
zadania, w ramach posiadach kompetencji, wykonywali pracownicy Wydziału Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego DT (dalej WSPR). Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez 
Dyrektora DT, redundancja całej infrastruktury POK/ZOK umożliwiła działanie całego 
systemu w warunkach podwyższonego ryzyka. W ramach realizowanych zadań pracownicy 
WSPR DT zintensyfikowali działania związane z monitorowaniem oraz diagnostyką systemu 
(działania o charakterze technicznym, informatycznym). Jednocześnie dyrektor DT podała, 
że okres, w którym nie było zawartej umowy, był okresem podwyższonego ryzyka, gdyż 
mogła wystąpić nagła sytuacja, wymagająca wykonania prac, których nie byliby w stanie 
przeprowadzić pracownicy WSPR. W takiej sytuacji konieczne byłoby przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

 (dowód: akta kontroli str. 1725-2042) 

3. Biuro Zamówień Publicznych MSWiA nie podjęło wystarczających czynności w celu 
dochowania wskazanego w art. 13a ust. 1 Pzp terminu na zamieszczenie Planu 
postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziało przeprowadzić MSWiA w 2018 r. na 
stronie internetowej.  

Zgodnie z art. 13a ust. 1 Pzp plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych należy 
zamieścić na stronie internetowej zamawiającego nie później niż 30 dni po przyjęciu planu 
finansowego. Tymczasem plan finansowy MSWiA zatwierdzono 12 lutego 2018 r., a Plan 
postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziało przeprowadzić MSWiA w 2018 r. 
został zamieszczony na stronie internetowej MSWiA 29 marca 2018 r., tj. 15 dni po terminie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych wyjaśniła, że w okresie pomiędzy zatwierdzeniem 
planu postępowań, a jego publikacją nastąpiła zmiana sposobu realizacji zamówień 
zawartych w tym planie i niezbędna była jego modyfikacja.  

(dowód: akta kontroli str. 3396-3430) 

Zdaniem NIK, wszelkie prace nad planem postępowań o udzielenie zamówień powinny 
zostać dokonane w dopuszczalnym trzydziestodniowym terminie po zatwierdzeniu planu 
finansowego będącego źródłem finansowania zamówień. 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 17 zostały zrealizowane 
w kwocie 28 339,8 tys. zł co stanowiło 97,0% planu po zmianach (29 209,8 tys. zł). 
Większość wydatków (98,4%) stanowiły dotacje przekazane przez dysponenta głównego 
beneficjentom działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanego 
w ramach PO WER.  

W porównaniu do roku 2017 (36 130,9 tys. zł) wydatki były niższe o 7 791,1 tys. zł, 
tj. o 21,6%. Dyrektor DB poinformował, że w 2017 r. nastąpiła faktyczna realizacja projektów 
w ramach I konkursu, który Instytucja Pośrednicząca (Departament Administracji Publicznej) 
dla działania 2.18 PO WER ogłosiła w roku 2016. Oznaczało to wypłatę większości transz 
w ramach dofinansowania projektów, a więc niemal pełne wydatkowanie środków 
zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach I konkursu. W 2018 r. natomiast, 
wypłacane były jedynie niewielkie kwoty ostatnich transz. Dyrektor DB podał również, że 
dodatkowo IP ogłosiła w roku 2017 II konkurs w ramach działania 2.18, a z końcem 2017 r. 
wypłaciła pierwsze transze dofinansowania dla 10 projektów z tego konkursu. Kolejne 
transze dofinasowania wypłacane były już w roku 2018. Jednak w ramach II konkursu 
podpisanych zostało niemal o połowę mniej umów niż w ramach konkursu I (25 umów) 
i wydatkowano łącznie mniej środków niż w 2017 r. W roku 2018 podpisana została również 
większość umów w ramach III konkursu dla działania 2.18. Nastąpiło to jednak dopiero pod 

Opis stanu 

faktycznego 
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koniec roku i IP przekazała jedynie pierwsze transze dofinasowania dla 11 projektów 
z III konkursu.  

 (dowód: akta kontroli str. 1215-1285, 1322-1331, 1344-1345, 1363-1364) 

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie wyniosły 463,9 tys. zł (całość 
w ramach PO WER), co stanowiło 71,5% planu po zmianach (649,0 tys. zł). Niepełne 
wykonanie planu wynikało głównie z przesunięcia na 2019 r. zadania dotyczącego druku 
i dystrybucji plakatu podsumowującego doświadczenia z realizacji projektu, rezygnacji 
z przeprowadzenia postępowania dotyczącego kreacji nazwy projektowanego 
ogólnopolskiego systemu monitorowania usług publicznych, zaprojektowania identyfikacji 
wizualnej przedmiotowego systemu, niższej niż planowano liczby wyjazdów służbowych 
oraz liczby zawartych umów zleceń z ekspertami zewnętrznymi. 
(dowód: akta kontroli str. 1215-1285, 1322-1331, 1344-1345, 1363-1364,2092-2117, 2160) 

W związku z niższym wykorzystaniem środków europejskich Minister SWiA jedną decyzją 
dokonał blokady planowanych wydatków w części 17 w kwocie 137,0 tys. zł25. Blokady 
dokonano po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu 
przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 960-961, 977-993, 1507-1512) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE z wykonania planu 
wydatków budżetu środków europejskich w części 17, limity wydatków nie zostały 
przekroczone. 

Ustalono, że kwoty wydatków (płatności) z budżetu środków europejskich zrealizowanych 
przez dysponenta części 17 oraz dokonanych zwrotów, wykazane w księgach 
rachunkowych (konto 227 – Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich), były 
zgodne odpowiednio z informacją o zrealizowanych płatnościach oraz informacją 
o zwrotach środków, przekazanych dysponentowi przez BGK. 

(dowód: akta kontroli str. 1215-1287, 2092) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych w myśl Pzp oraz stosowania 
jej wyłączeń) – objęto wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 48,0 tys. zł 
(w całości były to wydatki bieżące) poniesione w 2018 r. w Ministerstwie. Próba wydatków 
dobrana została metodą monetarną MUS (jeden zapis o wartości 1,6 tys. zł) oraz w sposób 
celowy (dwa zapisy o wartości 46,4 tys. zł). Stanowiła ona 10,3% wydatków budżetu 
środków europejskich w Ministerstwie. 

Środki te, zgodnie z decyzjami o dofinansowanie projektów26, związane były z realizacją 
zadań oraz stanowiły koszty pośrednie i wydatkowane zostały z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z zatwierdzonymi planami rzeczowymi 
i finansowymi, a także zasadami w zakresie kwalifikowalności dla PO WER.  

 (dowód: akta kontroli str. 2933-2934) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w części 17 poniesione zostały w szczególności na zadania związane 
z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej i obsługą administracyjną obywatela 
(44 560,5 tys. zł, z tego z budżetu państwa wydatkowano 16 220,7 tys. zł i z budżetu 
środków europejskich 28 339,8 tys. zł) i zarządzaniem kryzysowym oraz przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (15 622,5 tys. zł z budżetu państwa).  

 (dowód: akta kontroli str. 1460-1506) 

                                                      
25  Decyzja Ministra SWiA z dnia 20 listopada 2018 r. 
26  Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie – Decyzja o dofinansowaniu projektu nr WND-

POWR.02.18.00-00-0094/16 z dnia 21 lipca 2017 r. (aneks z 18 października 2018 r.), Projekt pn.: System 
monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP – Decyzja nr POWR.02.18.00-00-0095/16 z dnia 
21.12.2016 r. (aneks z 8 października 2018 r.). 
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W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych (910,2 tys. zł) m.in.:  

 zakupiono 31 dysków do macierzy dla Podstawowego i Zapasowego Ośrodka 
Krajowego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego oraz serwera na 
potrzeby SWD PRM (425,0 tys. zł), 

 zakupiono licencję uprawniającą do obsługi zgłoszeń alarmowych w formacie 
wiadomości tekstowych SMS112 w Podsystemie Zintegrowanej Łączności (95,0 tys. zł), 

 zakupiono urządzenie sieciowe umożliwiające zabezpieczenie dostępu do dodatkowego 
łącza internetowego (75,0 tys. zł), 

 rozbudowano system Backup – zakupiono licencje na dodatkową przestrzeń dyskową 
o pojemności 10 TB oraz backup dodatkowych 110 skrzynek pocztowych (69 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1513-1516, 4552-4612) 

W części 17 realizowano w 2018 r. trzy zadania: w ramach funkcji 2 – Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek publiczny – zadanie 2.4 Zarządzanie kryzysowe oraz 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, obejmujące podzadanie 2.4.1, 
2.4.2 i 2.4.3; w ramach funkcji 4 – Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 
 – zadanie 4.5. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst, obejmujące podzadanie 
4.5.1; w ramach funkcji 16 – Sprawy obywatelskie – zadanie 16.1 Administracja publiczna 
i obsługa administracyjna obywatela, obejmujące podzadania 16.1.4 i 16.1.6. 

Badanie realizowanych w części 17: zadania 2.4 Zarządzanie kryzysowe oraz 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych27 i trzech podzadań 2.4.1 
Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie 
zagrożeniom, w tym terrorystycznym, 2.4.2 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych i 2.4.3 System powiadamiania ratunkowego, pod względem spójności 
podzadań z celem zadania, do którego zostały przypisane, prawidłowości określenia 
mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało 
w szczególności, że: 

 cele podzadań były spójne z celem zadania, do którego zostały przypisane; 

 cele zadania i podzadań oraz mierniki realizacji podzadań zostały określone zgodnie 
z wymaganiami noty budżetowej; 

 monitoring mierników prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych 
(m.in. dane własne Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego 
MSWiA, informacje od wojewodów i z Centrów Powiadamiania Ratunkowego); 

 miernik (Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych 
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu 
państwa w szt.) realizacji celu zadania 2.4 został wykonany w wartości wyższej od 
planowanej (plan 2 115, wykonanie 2 868 szt., tj. 135,6% planu); 

 drugi miernik określony dla tego zadania (Liczba zrealizowanych przez podmioty 
publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia 
skutków klęsk żywiołowych w szt.) został wykonany w 100% (plan 12, wykonanie 12); 

 miernik (Liczba zatwierdzonych wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego 
w relacji do liczby wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego wymagających 
aktualizacji szt./szt.) realizacji celu podzadania 2.4.1 został wykonany w 100% (plan 8, 
wykonanie 8); 

 miernik (Liczba dofinansowanych zadań związanych z budową nowej, modernizacją lub 
przywróceniem istniejącej infrastruktury technicznej samorządów, infrastruktury 
prewencyjnej w stosunku do potrzeb szt./szt.) realizacji celu podzadania 2.4.2 został 

                                                      
27  Zadanie realizowane w ramach funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. 
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wykonany na poziomie wyższym niż planowano (plan 150/200 – 1 821/2 429 
jednostkowych zadań, wykonanie 190/200 – 2 144/2 252 jednostkowych zadań); 

 miernik (Liczba poprawnie działających CPR do ogółu liczby CPR w kraju szt./szt.) 
realizacji celu podzadania 2.4.3 został wykonany w 100% (plan 17, wykonanie 17). 

 (dowód: akta kontroli str. 1391-1435, 1452-1505, 2118-2124, 2390-2453) 

NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. wnioskowała do Ministra SWiA 
o dokonanie korekty mierników zadania 16.1 Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela stosownie do wymogów zawartych w nocie budżetowej. 
W zestawieniu propozycji celów i mierników na 2019 r. miernik zadania 16.1 przyjął 
brzmienie Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie 
skarg wpływających do sądów administracyjnych w %, a algorytm wyliczania miernika 
Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ 
oddalonych/odrzuconych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby skarg na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania załatwionych przez sądy 
administracyjne x 100. Zdaniem NIK wypełniono wymóg wynikający z ust. 13 pkt 1 
załącznika nr 48 do noty budżetowej, stanowiącego, że cele i mierniki służą rzetelnemu 
pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym. Tym samym zrealizowano powyższy wniosek. 

(dowód: akta kontroli str. 732-864, 4225-4298, 4626-4628, 4631) 

NIK uznaje za zrealizowany także kolejny wniosek pokontrolny o zapewnienie spójności 
między wartościami mierników stopnia realizacji celów zawartych w Planie działalności 
Ministra SWiA a planem wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (sformułowanym w wyniku stwierdzenia w Planie działalności 
Ministra SWiA na 2017 r. błędnej wartości miernika z powodu jego przepisania 
z analogicznego dokumentu dotyczącego 2016 r.) W Ministerstwie dokonano analizy 
i uznano za zasadne doprecyzowanie brzmienia miernika ujętego zarówno w Planie 
działalności, jak i Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w układzie zadaniowym. 
Ustalono, że w wartości mierników Planie działalności Ministra SWiA na rok 2019 oraz 
w WPFP są prawidłowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 732-864, 1436-1451, 4213-4224) 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonywaniem budżetu w części 17, dokonując okresowych ocen wykonania planu 
dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. i za trzy kwartały 2018 r. oraz analiz budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym.  

(dowód: akta kontroli str. 115-185, 603-679, 1391-1532, 4299-4612, 4632-4641) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w 2018 r. przez kontrolowaną jednostkę. Planowane wydatki zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ufp 
i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na 
realizację budżetu w tej części. 

3.  Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 17 – Administracja 
publiczna rocznych łącznych sprawozdań za 2018 r. oraz sprawozdań jednostkowych 
Ministerstwa: 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków 
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z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem 
merytorycznym (z wyjątkiem sprawozdania Rb-BZ1) i formalno-rachunkowym. 
Sprawozdania sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych (dysponenta 
głównego i dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań (z wyjątkiem sprawozdań Rb-BZ1). 

 (dowód: akta kontroli str. 1206-1308, 1347-1390, 2054-2149) 

Do dnia zakończenia kontroli sporządzono korekty sprawozdań Rb-28 oraz Rb-BZ1 
(sprawozdania dysponentów III stopnia), które dotyczyły zmian w kwotach zobowiązań 
i wykonania miernika zadania 4.5, podzadania 4.5.1 i działania 4.5.1.1. W związku 
z otrzymanymi korektami sprawozdań, dysponent części 17 sporządził korekty łącznych 
sprawozdań Rb-28 i Rb-BZ1.  

 (dowód: akta kontroli str. 1350-1359, 1380-1383, 1481-1486, 2065-2072, 2123-2124, 
2419-2453) 

W rocznym jednostkowym sprawozdaniu Rb-BZ1 sporządzonym przez Ministerstwo oraz 
w łącznym sprawozdaniu za 2018 r. w części 17 dla zadania 4.5, podzadania 4.5.1 oraz 
działania 4.5.1.1 Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej podano nieprawidłową wartość wykonania 
miernika (Wskaźnik wypłaty rekompensat w %). Było to niezgodne z § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym, zgodnie z którym kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

We wspomnianych sprawozdaniach wskazano, że miernik Wskaźnik wypłaty rekompensat 
został wykonany w 100%, natomiast zgodnie z informacją przekazaną przez DAP, dane 
przyjęte do wyliczenia miernika za 2018 r. to: 3 183 wypłaconych przez BGK rekompensat 
oraz 3 223 przekazanych przez wojewodów do MSWiA pozycji rejestrowych (danych osób 
uprawnionych), co daje wykonanie miernika na poziomie 98,8%. 

Dyrektor DB wyjaśnił, że zgodnie z informacją przekazaną przez DAP MSWiA, wartość 
100% była wynikiem zaokrąglenia. 

Zdaniem NIK, zaokrąglenia, które prowadzą do zniekształcenia wyników pomiaru są 
niedopuszczalne. 

Błąd został usunięty w ramach korekty sprawozdań Rb-BZ1. 
 (dowód: akta kontroli str. 1391-1406, 1481-1486, 1496-1497, 2120-2124, 2419-2434) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 17 oraz 
przez Ministerstwo, sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych. Dysponent części terminowo przekazywał objęte badaniem sprawozdania, 
a wartości w nich zawarte wynikały ze sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania 
jednostkowe Ministerstwa były zgodne z ewidencją księgową. Sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym (z wyjątkiem jednostkowego 
sprawozdania Rb-BZ1 sporządzonego przez Ministerstwo oraz łącznego sprawozdania  
Rb-BZ1) i formalno-rachunkowym. Natomiast błąd dotyczący wykonanej wartości miernika 
stwierdzony w sprawozdaniach Rb-BZ1 wskazuje, że system kontroli zarządczej w zakresie 
sporządzania tych sprawozdań nie był w pełni skuteczny. 
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B. Fundusz Rekompensacyjny 

1. Wykonanie planu finansowego Funduszu 

1.1. Wykonanie planu przychodów Funduszu 

Zrealizowane w 2018 r. przychody wyniosły ogółem 373 198,3 tys. zł i w stosunku do planu 
według ustawy budżetowej były wyższe o 7 648,3 tys. zł, tj. o 2,1%. Przychody w kwocie 
360 400,0 tys. zł osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia 
pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pozostałe przychody w kwocie 
12 795,4 tys. zł stanowiły głównie odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie 
terminowe u Ministra Finansów (98,8%). 

W porównaniu z rokiem 2017, zrealizowane przychody były wyższe o 40 280,3 tys. zł, 
tj. o 12,1%, a w porównaniu z rokiem 2016 były niższe o 95 362,7 tys. zł, tj. 20,4%. Na 
zmniejszenie przychodów Funduszu, w porównaniu do 2016 r., miało wpływ wejście w życie 
ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw28. Na mocy tej ustawy została 
wstrzymana sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład ZWRSP 
w okresie 5 lat od dnia jej wejścia w życie, czyli 30 kwietnia 2016 r. Rozszerzony został 
natomiast katalog źródeł przychodów FR o wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia 
ZWRSP w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym ZWRSP. 

Należności Funduszu na koniec 2018 r. wyniosły 149 200,0 tys. zł i w porównaniu do roku 
2017 (126 413,1 tys. zł) były wyższe o 22 786,9 tys. zł, tj. o 18,0%. Należność stanowiła 
zaliczka za IV kwartał 2018 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej KOWR) 
z tytułu sprzedaży oraz odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP (została ona przekazana 
na rachunek Funduszu 28 stycznia 2019 r.). Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zaległości. 

 (dowód: akta kontroli str. 2454-2481, 2513-2515) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1.2. Wykonanie planu kosztów Funduszu 

W 2018 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w łącznej wysokości 
337 093,7 tys. zł, co stanowiło 82,2% planu według ustawy budżetowej (410 000,0 tys. zł). 
Największą część kosztów stanowiły wypłaty świadczeń pieniężnych – rekompensat za 
nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(212 990,1 tys. zł, tj. 63,2%) oraz zwrot KOWR środków nadpłaconych do FR za 2017 r. 
(122 688,6 tys. zł, tj. 36,4%). Pozostałe koszty (1 414,9 tys. zł) stanowiła prowizja za 
obsługę bankową dla BGK oraz koszty dotyczące Systemu Informatycznego Rejestrów. 
W porównaniu do 2017 r. poniesione koszty ogółem zwiększyły się o 29 646,0 tys. zł 
tj. o 9,6%, co wynikało z konieczności zwrotu KOWR wyższej niż w 2017 r. 
(o 28 233,3 tys. zł, tj. 29,9%), kwoty środków nadpłaconych na rzecz FR. 

Zrealizowanie w 2018 r. wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości niższej od planowanej 
(212 990,1 tys. zł, tj. 52,3%) nie było zależne od MSWiA. Wypłata świadczeń zależy od 
liczby wydanych przez wojewodów decyzji przyznających prawo do rekompensaty 
i wysokości przyznanych rekompensat. Kwoty wypłaconych rekompensat wahają się od 
kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu milionów złotych. Zróżnicowane rozłożenie tych 
czynników w poszczególnych latach prowadzi do różnic wypłaconych w danym roku kwot 
rekompensat. Koszty z tytułu wypłat rekompensat w planie finansowym Funduszu na 
2018 r. zostały oszacowane przy założeniu realizacji 4 200 rekompensat w ciągu roku, 
przeciętnej wysokości rekompensaty – 96,0 tys. zł oraz prognozowanej waloryzacji na 
poziomie 0,4%. 

Niższe niż planowano koszty obsługi wypłat świadczeń (1 414,9 tys. zł, tj. 47,2% planu) 
wynikały z przeniesienia na 2019 r. migracji Systemu Informatycznego Rejestrów (dalej SIR) 
oraz niższej prowizji płaconej do BGK, której wysokość zależy od ilości i kwoty tych wypłat. 

                                                      
28  Dz. U. z 2018 r. poz. 869. 
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Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA poinformował, że 
przeniesienie migracji Systemu Informatycznego Rejestrów na rok następny wynikało 
z długotrwałej i skomplikowanej procedury związanej z migracją SIR z serwerów Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów na infrastrukturę MSWiA. Jednocześnie sporządzenie 
dokumentacji na potrzeby przetargu wymagało szczegółowych uzgodnień. Przetarg został 
rozstrzygnięty 3 kwietnia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2454-2608) 

Zobowiązania Funduszu na koniec 2018 r. wyniosły 1 705,1 tys. zł i w porównaniu do roku 
2017 (5 493,7 tys. zł) ich stan był niższy o 3 788,6 tys. zł, tj. o 69,0%. Największy udział 
w kwocie zobowiązań ogółem miały zobowiązania z tytułu rekompensat za mienie 
pozostawione poza obecnymi granicami RP, które mają być wypłacone w 2019 r. 
(1 635,6 tys. zł). Na koniec 2018 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.  

 (dowód: akta kontroli str. 2472-2481, 2741-2916) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami  

Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r. wyniósł 786 982,4 tys. zł i był wyższy od 
przewidywanego w ustawie budżetowej o 323 485,4 tys. zł, tj. o 69,8%, natomiast od stanu 
na koniec 2017 r. był wyższy o 9 529,1 tys. zł, tj. o 1,2%. Średni stan środków pieniężnych 
w 2018 r.29 wynosił 48 680,0 tys. zł. 

W okresie od 24 stycznia do 19 grudnia 2018 r. wolne środki Funduszu przekazywane były 
w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów i w zarządzanie overnight30. Średnia kwota 
środków przekazywanych w zarządzanie terminowe wynosiła 54 600,0 tys. zł (najniższa 
kwota wynosiła 7 000,0 tys. zł, najwyższa – 141 200,0 tys. zł). Kontrola NIK nie wykazała 
zagrożeń dla terminowej realizacji zadań Funduszu oraz przypadków nieefektywnego 
przetrzymywania wolnych środków na rachunku Funduszu. 

W zarządzaniu terminowym u Ministra Finansów według stanu na 31 grudnia 2018 r. 
znajdowały się środki w wysokości 768 200,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 2472-2481, 2490-2500, 2611-2612 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.4. Realizacja zadań Funduszu  

Badanie realizowanego zadania 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst31 

i podzadania 4.5.1 o tej samej nazwie, pod względem spójności podzadań z celem 

zadania, do którego zostały przypisane, prawidłowości określenia mierników realizacji celów 
oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało, że: 

 cel podzadania był spójny z celem zadania, do którego został przypisany; 

 cele zadania i podzadania zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej; 

 miernik realizacji zadania i podzadania nie spełniał określonych w nocie budżetowej 
wymogów (szczegółowy opis zawarto poniżej); 

 monitoring miernika prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych (System 
Informatyczny Rozliczeń); 

                                                      
29  Liczony na podstawie stanów środków na dzień 1 stycznia 2018 r. i na koniec poszczególnych miesięcy 

2018 r.  
30 Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub 
zarządzanie (Dz. U. poz. 1864). 

31  Zadanie i podzadanie realizowane w ramach funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem 
państwowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 



 

19 

 

 miernik (Wskaźnik wypłaty rekompensat w %), przewidywany do wykonania w 2018 r. 
w 100%, został zrealizowany w 98,8%. 

W ramach realizacji zadania 4.5 w 2018 r. wypłacono 3 183 rekompensaty na kwotę 
212 990,1 tys. zł, tj. o 161 rekompensat mniej, jednak o 1 068,5 tys. zł więcej niż w roku 
2017. W 2018 r. najniższa kwota wypłaconej rekompensaty wyniosła 120,05 zł, natomiast 
najwyższa – 14 080,1 tys. zł. Średnia wartość wypłaconej rekompensaty wynosiła 
68,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1391-1406, 1476-1505, 2393-2453, 2501-2512, 4225-4298) 

W zadaniu 4.5 i podzadaniu 4.5.1 przyjęto algorytm wyliczania miernika stopnia realizacji 
celu, który spowodował, że miernik nie odnosił się do tego, na co dysponent realizujący 
zadanie publiczne ma wpływ. Było to niezgodne z ust. 13 pkt 4 załącznika nr 48 noty 
budżetowej. 

Wspólny dla zadania i podzadania cel Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP był mierzony Wskaźnikiem wypłaty 
rekompensat (%), którego planowaną wartość określono na 100%. W Zestawieniu celów 
i mierników – BZCM na 2018 r. (załącznik nr 47 do noty budżetowej) wskazano algorytm 
jego wyliczenia jako: Liczba wypłaconych rekompensat/liczba osób uprawnionych do 
wypłaty, których dane zostały przekazane do MSWiA*100%.  

Ustalono, że liczba przekazanych do BGK w 2018 r. rekompensat była wyższa niż liczba 
rekompensat wypłaconych (MSWiA przekazało do BGK dane dotyczące 3 189 
rekompensat, natomiast BGK dokonał wypłaty 3 183 świadczeń). Różnica wynika stąd, że 
rekompensaty przekazywane do BGK w grudniu wypłacane są również w styczniu 
następnego roku, osoby uprawnione do otrzymania świadczenia nieterminowo dostarczają 
do BGK oryginały dokumentów potwierdzających prawo do rekompensaty lub może 
nastąpić zgon osób uprawnionych (w takiej sytuacji świadczenie zostaje anulowane, a jego 
wypłata zostaje dokonana na rzecz spadkobierców w późniejszym okresie).  

Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA wyjaśnił, że w 2018 r. wykorzystano wskaźniki 
stosowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Natomiast w wyniku analizy, uwzględniając 
wytyczne Ministra Finansów, DAP na rok 2019 zmienił algorytm wyliczenia miernika dla 
zadania 4.5 oraz podzadania 4.5.1 na następujący: Liczba przesłanych przez MSWiA do 
BGK rekompensat w celu dokonania wypłaty w stosunku do liczby rekompensat, które 
zostały przekazane do MSWiA x 100%. 

W związku ze zmianą na 2019 r. algorytmu wyliczania miernika dla zadania 4.5 oraz 
podzadania 4.5.1, NIK odstąpiła od formułowania wniosku pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 1391-1406, 1476-1505, 2393-2453, 2501-2512, 4225-4298) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu 
Rekompensacyjnego. Dysponent Funduszu terminowo i w pełnej wysokości przekazywał 
środki finansowe na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami RP oraz prawidłowo gospodarował wolnymi środkami. 

2. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

2.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta Funduszu rocznych 
sprawozdań za 2018 r.: 

 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 

 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 r. planu finansowego 
państwowego funduszu celowego (Rb-40),  

 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ2) 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  
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Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
(z wyjątkiem sprawozdania Rb-BZ2) i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane 
w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach wynikały z ewidencji księgowej. Przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych 
sprawozdań (z wyjątkiem sprawozdania Rb-BZ2). 

 (dowód: akta kontroli str. 2468-2612) 

W rocznym sprawozdaniu Rb-BZ2 sporządzonym przez dysponenta Funduszu dla zadania 
4.5, podzadania 4.5.1 oraz działania 4.5.1.1 podano nieprawidłową wartość wykonania 
miernika Wskaźnik wypłaty rekompensat, co wskazuje na brak rzetelności. Przepis zawarty 
w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym, nakłada na kierowników jednostek obowiązek sporządzania 
sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

We wspomnianym sprawozdaniu, analogicznie jak w przypadku sprawozdań Rb-BZ1 
podano, że miernik Wskaźnik wypłaty rekompensat został wykonany w 100%, natomiast 
w rzeczywistości jego realizacja wyniosła 98,8%. 

Dyrektor DB wyjaśnił, że wartość 100% była wynikiem zaokrąglenia. 

Zdaniem NIK, zaokrąglenia, które prowadzą do zniekształcenia wyników pomiaru są 
niedopuszczalne. 

Błąd został usunięty w ramach korekty sprawozdania Rb-BZ2. 
 (dowód: akta kontroli str. 1391-1406, 1476-1505, 2501-2508) 

2.2. Księgi rachunkowe 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta części w zakresie Funduszu 
przeprowadzono na próbie 26 zapisów księgowych na łączną kwotę 1 414,7 tys. zł 
(0,4% kosztów Funduszu ogółem i 100% kosztów z tytułu zakupu usług pozostałych). 
Badaniem objęto wszystkie dowody księgowe (faktury VAT), będące podstawą tych zapisów 
w ewidencji księgowej. Stwierdzono, że wszystkie dowody księgowe zostały sporządzone 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a wszystkie zdarzenia 
gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 
Oznacza to, że wniosek sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. 
dotyczący ujmowania w ewidencji księgowej dotyczącej Funduszu operacji gospodarczych 
wynikających z faktur, w sposób uwzględniający wymogi ustawy o rachunkowości został 
zrealizowany. 
Badanie wiarygodności zapisów księgowych wykazało, że kwoty zobowiązań wynikające 
z badanych dowodów księgowych zostały ujęte we właściwej wartości, ze wskazaniem 
odpowiednich kont.  

 (dowód: akta kontroli str. 186-602, 909-912, 923, 946-959, 2613-2740) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta Funduszu 
roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 
IV kwartał 2018 r. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod 
względem merytorycznym (z wyjątkiem sprawozdania Rb-BZ2) i formalno-rachunkowym, na 
podstawie ewidencji księgowej Funduszu. Sprawozdania budżetowe przekazują prawdziwy 
obraz przychodów i kosztów oraz stanu Funduszu na koniec 2018 r. Natomiast błąd 
dotyczący wykonanej wartości miernika stwierdzony w sprawozdaniu Rb-BZ2 wskazuje, że 
system kontroli zarządczej w zakresie sporządzania tego sprawozdania nie był w pełni 
skuteczny. 
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nieprawidłowość 
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C. Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 

1.  Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej, dochody budżetu państwa w 2018 r. w części 43 zostały 
zaplanowane w kwocie 6,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 56,8 tys. zł, tj. 946,7% 
kwoty planowanej oraz 59,3% kwoty dochodów z roku ubiegłego (95,8 tys. zł). Dochody 
pochodziły głównie z wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych, uznanych za 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości oraz 
z naliczonych odsetek (53,9 tys. zł) . 

(dowód: akta kontroli str. 889-912, 1194-1205, 3500-3508, 3514-3550, 3596-3597, 3635-
3636, 3662-3663, 3706-3707) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 43 wystąpiły należności w kwocie 71,7 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 
51,8 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. kwota zaległości była wyższa o 34,5 tys. zł, 
tj. o 198,7%. Zaległościami były głównie przypisane do zwrotu kwoty dotacji z tytułu 
wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości oraz 
naliczonych odsetek od tych kwot. 

Z danych sprawozdawczych za I półrocze i III kwartały wynikało z jakiego tytułu powstały 
należności (w tym zaległości). Jednocześnie jednostki informowały, że stosują wszystkie 
przewidziane prawem sposoby egzekwowania należnych dochodów i przekazywania ich do 
budżetu państwa oraz jakie podejmują działania w kierunku skuteczności ich windykacji, 
tj. na początku były to wezwania do zapłaty dla dłużnika, jeżeli to nie skutkowało wtedy 
sprawy kierowano do sądów lub do urzędów skarbowych. Mając powyższe na uwadze 
dysponent nie podejmował innych działań w celu zmniejszenia kwoty zaległości. 

(dowód: akta kontroli str. 186-602, 2182-2369, 2702-2703, 3536-3550, 3509-3513, 3574-
3575, 3596-3597, 3635-3636, 3662-3663, 3706-3707, 4613-4625) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2.  Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 43 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
199 046,8 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu po zmianach (199 882,3 tys. zł). W porównaniu 
do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o 18 220,8 tys. zł, tj. o 10,1%. Wydatki wzrosły 
głównie z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, 
wynikających z braku możliwości określenia liczby duchownych, która zostaje objęta 
ubezpieczeniem w kolejnych latach. Ponadto, w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosło 
minimalne wynagrodzenie, które ma bezpośredni wpływ na wzrost składek. 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie wyniosły 5 913,1 tys. zł, co stanowiło 96,7% 
planu po zmianach (6 118,0 tys. zł). W szczególności mniejsze niż zaplanowano środki 
wydatkowano na zakup usług remontowych (95,7 tys. zł, tj. 67,9% planu po zmianach). 
W porównaniu do roku 2017 nastąpiło zwiększenie wydatków o 28,8 tys. zł, tj. o 0,5%.  

(dowód: akta kontroli str. 889-912, 1071-1205, 3500-3508, 3514-3573, 3598-3603, 3637-
3638, 3664-3667) 

W 2018 r. plan wydatków w części 43 zwiększono: 

 z rezerwy ogólnej o 4 139,1 tys. zł (wykorzystano 3 869,3 tys. zł, tj. 93,5%), w tym na 
dotacje na remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych oraz 
kościelnej działalności charytatywnej w ramach Funduszu Kościelnego 
 – 3 389,1 tys. zł32 (wykorzystano 3 119,3 tys. zł, tj. 92,0%) oraz na dofinansowanie 
bieżącej działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
 – 750,0 tys. zł33 (wykorzystano w 100%), 

                                                      
32  Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS10.4143.3.24.2018.MF.4471 z 13 października 2018 r. 
33  Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS10.4143.3.25.2018.MF.4480 z 13 października 2018 r. 
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 z rezerw celowych o kwotę 16 564,8 tys. zł34, którą wykorzystano w całości na 
sfinansowanie zobowiązań powstałych wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 307,8 tys. zł 
(tj. 33,8% rezerwy) oraz z rezerw celowych w kwocie 16 564,8 tys. zł (tj. 100% kwoty 
rezerw) wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie 
rezerwy zostały przeznaczone. 

Przyczynami niewykorzystania w pełnej kwocie środków z rezerwy ogólnej było odstąpienie 
od podpisania umów przez dwa podmioty, którym przyznano dotację35 (199 tys. zł), 
nieprzedstawienie dokumentów do wypłaty środków przez jeden podmiot36 (50,0 tys. zł) 
oraz przedstawienie przez pięciu beneficjentów wniosków o wypłaty środków na kwoty 
niższe niż wynikające z umów37 (20,8 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 3728-3768, 3802-3807, 3903-3918) 

W związku z nadmiarem środków Minister SWiA podjął trzy decyzje o blokowaniu 
planowanych wydatków w części 43 w kwocie ogółem 1 695,6 tys. zł38. 

Blokowanie zaplanowanych środków wynikało z: 

 oszczędności spowodowanych niewybraniem do realizacji części złożonych wniosków 
o udzielenie dotacji, z uwagi na niespełnianie kryteriów ich wyboru (627,9 tys. zł), 

 oszczędności dotyczących wymiany tablic w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy 
miejscowości w języku mniejszości (220,4 tys. zł), 

 rezygnacji z modernizacji Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości – dalej ESOM 
(200,0 tys. zł), 

 niższych niż przewidywano kosztów realizacji zadań (343,0 tys. zł) 

i nastąpiło po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu 
przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2017 r., NIK wnioskowała o dokonywanie blokad zaplanowanych wydatków 
niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiaru środków i braku możliwości ich efektywnego 
wydatkowania. Wobec braku nieprawidłowości w ww. zakresie w 2018 r. NIK uznaje, że 
ubiegłoroczny wniosek pokontrolny został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 733, 739, 962-1070, 1507-1512, 3806) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 43, limity wydatków nie zostały przekroczone. 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r., według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w jednostce budżetowej Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 31 osób 
i w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. było wyższe o 2 osoby. W 2018 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego, według 
sprawozdania Rb-70, wyniosło 8 239,5 zł i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem 
w 2017 r. było niższe o 425,8 zł, tj. o 4,9%.  

(dowód: akta kontroli str. 866-888) 

                                                      
34  Decyzje Finansów nr MF/FS10.4143.3.26.2018.MF.5086 z 20 listopada 2018 r., MF/FS10.4143.3.27.2018. 

MF.5465 z 17 grudnia 2018 r. 
35  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich 

Św. w Michałowicach. 
36  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie. 
37  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach, Dom Zakonny Towarzystwa 

Jezusowego w Poznaniu, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Caritas Polska w Warszawie, Parafia 
Grekokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Rozdzielu. 

38  Decyzje Ministra SWiA: z 3 grudnia 2018 r. (w Departamencie Budżetu – dysponent I stopnia na kwotę 
1 037,6 tys. zł), 6 grudnia (w MSWiA – dysponent III stopnia na kwotę 575,0 tys. zł) i z 17 grudnia 2018 r. 
(w MSWiA na kwotę 83,0 tys. zł). 



 

23 

 

Zobowiązania w części 43 na koniec 2018 r. wyniosły 12 949,3 tys. zł i były wyższe o 7,3% niż 
kwota zobowiązań na koniec 2017 r. (12 067,5 tys. zł). Wśród zobowiązań najwyższy udział 
miała składka z Funduszu Kościelnego na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
duchownych (12 698,9 tys. zł) płatna w 2019 r. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. 
nie wystąpiły. 
 (dowód: akta kontroli str. 3538, 3549-3550, 3574-3575, 3598-3603, 3637-3638, 3664-3667) 

Z budżetu dysponenta części 43 udzielono dotacji: 

 na realizację zadań dotyczących ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 
w wysokości 16 470,1 tys. zł (wykorzystano 16 367,0 tys. zł, tj. 99,4%), 

 ze środków Funduszu Kościelnego na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz 
remonty i konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych w wysokości 30 954,6 tys. zł 
(wykorzystano 28 963,9 tys. zł, w tym 3 119,3 tys. zł z rezerwy ogólnej, tj. 93,6%). 
Niższe wykorzystanie przekazanych kwot dotacji wynikało m.in. z obniżenia kosztów 
realizacji przewidywanych zadań, rezygnacji z podpisania umowy, rezygnacji po 
podpisaniu umowy lub zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji, 

 na realizację systemów stypendialnych na rzecz uczniów i studentów pochodzenia 
romskiego w wysokości 410,5 tys. zł (wykorzystano 407,2 tys. zł, tj. 99,2%), 

 na realizację zadań związanych z wymianą tablic informacyjnych w związku 
z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości, w wysokości 
29,6 tys. zł. (wykorzystano 28,9 tys. zł, tj. 97,6%).  

Kontrolą objęto 18 spośród 716 umów o dotację celową i podmiotową zawartych 
z beneficjentami w 2018 r., na które wydatkowano 7 323,9 tys. zł, tj. 16,0% wartości 
wszystkich umów dotacji sfinansowanych ze środków budżetu państwa w części 43 (bez 
dotacji z Funduszu Kościelnego na opłacenie wymagalnych składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne osób duchownych)39.  

Przekazanie dotacji następowało na podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 150 i 151 ust. 1 ufp, a rozliczenia dokonano zgodnie z warunkami 
i w terminach określonych w umowach oraz w art. 152 ust. 2 i 3 ufp.  

Na podstawie dokumentacji rozliczeniowej dotacji objętych badaniem ustalono, że w efekcie 
poniesionych wydatków zrealizowano określone w umowach zadania, m.in. dotyczące:  
– konserwacji elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, 

 renowacji i konserwacji filarów katedry p.w. Krzyża Świętego w Opolu, 

 prac przy fundamentach, elewacji oraz stolarce w kościele p.w. św. Mateusza Apostoła 
w Nowym Stawie, 

 prac remontowo-konserwacyjnych elewacji Kaplicy Mariackiej w Bazylice w Ziębicach, 

 prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych garderoby oraz piwnic w budynku 
będącym własnością Związku Ukraińców w Polsce,  

 adaptacji pomieszczeń na archiwum Stowarzyszenie Romów w Polsce, 

 prowadzenia działalności kulturalnej i wydawniczej (m.in. wydawanie czasopism 
w językach jidysz, kaszubskim, niemieckim i ukraińskim).  

 (dowód: akta kontroli str. 74-114, 717-731, 3766-3875, 3903-4144) 

Badaniem kontrolnym pod względem terminowości objęto wydatki w kwocie 
147 367,7 tys. zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne osób duchownych40. Kontrola wykazała, że wpłaty składek na wskazany 
rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonywano zgodnie z terminem określonym 
w § 23 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczególnych 
zasad i trybu postępowania w sprawie rozliczania składek, do których pobrania jest 
zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych41.  

 (dowód: akta kontroli str. 3765, 3876-3902) 

                                                      
39  Doboru próby do badania dokonano kierując się osadem kontrolera oraz wielkością kwot dotacji.  
40  Dotacje udzielone z rozdziału 75822 Fundusz Kościelny. 
41 Dz. U z 2008 r. Nr 78, poz. 465, ze zm. 
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Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków (w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych w myśl Pzp oraz stosowania 
jej wyłączeń) – objęto wydatki budżetu państwa w kwocie 1 774,3 tys. zł, poniesione 
w 2018 r. w Ministerstwie, które stanowiły 27,9 % jego wydatków. Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Ministerstwa 
 – dysponenta III stopnia (bieżącym w kwocie 1 675,2 tys. zł i majątkowym w kwocie 
99,1 tys. zł). Próba wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości) spośród 311 zapisów księgowych o łącznej wartości 
980,8 tys. zł, wyniosła 57 zapisów księgowych o łącznej wartości 666 tys. zł (w tym w grupie 
wydatków majątkowych dwa zapisy na kwotę 21,7 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących 
pozapłacowych 55 zapisów na kwotę 644,3 tys. zł). Próba wydatków dobranych celowo 
(według osądu kontrolera) dotyczyła 48 zapisów na łączną kwotę 982,9 tys. zł, (w tym 
w grupie wydatków majątkowych dwa zapisy na kwotę 77,4 tys. zł oraz w grupie wydatków 
bieżących pozapłacowych 46 zapisów na kwotę 905,5 tys. zł). Ponadto kontrolą objęto 
wydatki poniesione w 2018 r. w związku z udzielonymi zamówieniami publicznymi na kwotę 
125,3 tys. zł. 

W ramach tej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w Pzp 
w odniesieniu do jednego postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości 554,4 tys. zł (w 2018 r. wydatki wyniosły 116,4 tys. zł), jednego 
przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości 203,5 tys. zł (w 2018 r. wydatki 
wyniosły 4,2 tys. zł) oraz jednego, do którego nie miały zastosowania przepisy Pzp (na 
mocy art. 4 pkt 8 tej ustawy) o wartości 145 tys. zł (w 2018 r. wydatki wyniosły 4,7 tys. zł)42. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że poza przedstawioną niżej 
nieprawidłowością, wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym jednostki 
i umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Badanie wyboru trybów udzielania zamówień publicznych, 
wyłączenia stosowania Pzp, a także badanie w zakresie stosowania procedur określonych 
w Pzp oraz w wewnętrznych regulacjach MSWiA43, z wyjątkiem przypadku opisanego 
w części niniejszego rozdziału wystąpienia dotyczącego nieprawidłowości, dokonywane 
było zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 (dowód: akta kontroli str. 13-73, 913-959, 2923-3111, 3167-3233, 3317-3350, 3396-3442) 

1. Dysponent części 43 zawiadomił dysponenta III stopnia o wynikających z decyzji Ministra 
Finansów zmianach w planie wydatków 25 dni po terminie wynikającym z § 10 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, co skutkowało błędnymi 
zapisami w sprawozdaniach Departamentu Budżetu i dysponenta III stopnia z wykonania 
planu wydatków budżetu państwa Rb-28 za grudzień 2018 r. Korekt sprawozdań dokonano 
28 stycznia 2019 r. Ponadto w dyspozycji w sprawie zmiany planu wydatków44 podał 
niewłaściwą kwotę zmniejszenia planu (1 647 515,0 zł, zamiast 1 026 515,0 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 3521-3535, 3715-3727, 3729, 3735-3744, 3759-3764) 

Dyrektor Departamentu Budżetu wyjaśnił, że decyzja Ministra Finansów powodująca 
przedmiotową zmianę planu była jedyną decyzją, która nie została przez Ministra Finansów 
przekazana do MSWiA w formie obowiązującej przez cały rok budżetowy 2018, a wyłącznie 
została wygenerowana w systemie TREZOR. O dokonanych przez Ministra Finansów 
zmianach nie został poinformowany Minister SWiA (i tym samym Departament Budżetu) 

                                                      
42  Badaniem objęto postępowania prowadzone w 2018 r.: nr BZP-WPP-2374-2-8-BAF-ZC-SJ/2018 pn. Zakup 

z cykliczną dostawą wody, napojów butelkowanych, kawy herbaty oraz artykułów spożywczych (wartość 
umowy 203,5 tys. zł – wydatek poniesiony w 2018 r. w ramach części 43 budżetu państwa wyniósł 
4,2 tys. zł), nr BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018 pn.: Zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli 
biurowych (wartość umowy 554,4 tys. zł – wydatek poniesiony w 2018 r. w ramach części 43 budżetu 
państwa wyniósł 116,4 tys. zł), nr BZP-ZZP-2374-2-48-BAF-4.8-UM/2018 pn.: Zakup wraz z montażem 
żaluzji wykonanych z taśmy aluminiowej oraz rolet w kasecie (wartość umowy 145 tys. zł – wydatek 
poniesiony w 2018 r. w ramach części 43 budżetu państwa wyniósł 4,7 tys. zł). 

43  Patrz przypis 22. 
44  Pismo DB-B-0333-12-10/2018 z 28 stycznia 2019 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i tym samym DB nie mógł poinformować o dokonanych zmianach stosownych 
dysponentów. Stąd też dysponenci, których decyzja dotyczyła nie mogli zostać 
poinformowani w terminie określonym w ww. rozporządzeniu, z uwagi na nie otrzymanie 
przez MSWiA (DB) stosownego powiadomienia z MF. Dyrektor Departamentu wyjaśnił 
ponadto, że w dyspozycji w sprawie zmiany planu wydatków błędnie została wskazana 
kwota 1 647 515 zł stanowiąca wysokość całej decyzji Ministra Finansów (…). Do łącznego 
sprawozdania RB-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za grudzień 2018 r. 
zostało włączone sprawozdanie Departamentu Budżetu uwzględniające prawidłowe kwoty 
planu po zmianach na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3735-3736) 

Zdaniem NIK uwidocznienie w systemie TREZOR decyzji Ministra Finansów o zmianie 
planu finansowego jest wystarczającą podstawą do terminowego dokonania czynności 
wynikających z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z § 3 tego 
rozporządzenia system TREZOR ma zastosowanie do działań w zakresie gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych, a w szczególności do sposobu i trybu sporządzania 
planów finansowych oraz do działań w zakresie dokonywania zmian w planach finansowych 
i ich zatwierdzania. Wynika to również z § 23 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, który stanowi, że 
w systemie TREZOR są realizowane procesy w zakresie m.in. wniosków i decyzji 
związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych.  

2. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych (dalej 
Dyrektor DWRMNiE) egzekwował nieterminowo lub zaniechał egzekwowania od podmiotów 
otrzymujących dotacje danych o liczbie odbiorców realizowanych zadań, co stanowiło 
naruszenie punktu IX Informacji z dnia 16 sierpnia 2017 r. o szczegółowych zasadach 
postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu 
ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (dalej Informacja). 

Zgodnie z punktem IX Informacji podmiot realizujący zadanie przekazuje do MSWiA – do 
dnia 7 lipca 2018 r. za I półrocze oraz do dnia 7 stycznia 2019 r. za II półrocze – dane 
o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego na formularzu, którego 
ramowy wzór stanowi załącznik nr 5 do Informacji. Dane te są niezbędne do kontroli 
wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.  

W przypadku 10 objętych kontrolą dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego45, udzielonych pięciu podmiotom, trzy z nich: 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
i Stowarzyszenie Romów w Polsce – nie złożyły wymaganych informacji, a dwa z nich 
 – Związek Ukraińców w Polsce i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno 
-Kulturalnych w Polsce – złożyły sprawozdania po upływie terminów określonych 
w Informacji, tj. odpowiednio: 13 lutego 2019 r. i 24 stycznia 2019 r. Pomimo upływu 
terminów na przesłanie ww. danych, MSWiA nie występowało do beneficjentów 
o przekazanie brakujących informacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 3919-3928, 4043-4055) 

                                                      
45  Dotacje udzielone: Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce na zadania: „Wydawanie 

miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” i „Rocznice upamiętniające historie narodu żydowskiego 
w 2018 r.”; Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu na zadania: „Działalność bieżąca Zrzeszenia Kaszubsko 
-Pomorskiego w 2018 r.”, „Język kaszubski w „Pomeranii – wydawanie czasopisma ze stronami 
kaszubskojęzycznymi oraz dodatków kaszubskojęzycznych „Najo Uczba i Stegna” i zadanie „Słówka jidą 
w główka”; Związkowi Ukraińców w Polsce na zadania: „Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe 
 – garderoby oraz piwnice”, „Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2018 r.”, „Działalność bieżąca 
Związku Ukraińców w Polsce w 2018 r.”; Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce na zadanie „Wydawnictwo tygodnika Niemców w Polsce WOCHENBLATT.PL”; Stowarzyszeniu 
Romów w Polsce na zadanie „Adaptacja pomieszczeń przyziemia na archiwum RIH, dodatkowe sale 
wystawiennicze oraz pomieszczenia socjalne –kontynuacja zadania”. 
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Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił, że: dane o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka 
regionalnego, niezbędne do wyliczenia osiągniętej w roku 2018 wartości miernika dla 
podzadania 16.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych, tutejszy Departament pozyskał w głównej mierze ze sprawozdań 
złożonych przez podmioty realizujące zadania. Możliwość terminowego opracowywania 
przez Departament Wyznań Religijnych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych materiałów 
do sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na 
podstawie wyżej wymienionych dokumentów pozwoliła Zleceniodawcy odstąpić od 
monitorowania w sprawie przekazania zaległych formularzy o liczbie odbiorców. W tym 
miejscu zauważyć należy, że przekazywanie do MSWiA danych o liczbie odbiorców zadań 
na formularzu (…) nie zostało uwarunkowane zapisami umów zawieranych ze 
Zleceniobiorcami na realizację zadań w roku 2018. 

(dowód: akta kontroli str. 3929-3931) 

Zdaniem NIK, MSWiA postąpiło nierzetelnie nie egzekwując od beneficjentów dotacji 
realizacji ww. obowiązku. Było to niezgodne z zasadami postępowania przy udzielaniu 
i rozliczaniu dotacji określonymi w Informacji, a ponadto półroczne formularze pozwalają na 
lepszy monitoring wykonania rzeczowego zadań i dlatego zasadne jest uzyskiwanie takich 
danych zgodnie z Informacją. 

3. Niepodjęcie przez Biuro Zamówień Publicznych MSWiA wystarczających czynności 
w celu dochowania wskazanego w art. 13a ust. 1 Pzp terminu na zamieszczenie Planu 
postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidziało przeprowadzić MSWiA w 2018 r. na 
stronie internetowej. 

Szczegółowy opis nieprawidłowości wraz z wyjaśnieniami złożonymi w tym zakresie przez 
dyrektor Biura Zamówień Publicznych, a także stanowisko NIK w opisywanej sprawie 
znajduje się w punkcie V 2.1. części A wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 3396-3430) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki, oprócz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób 
duchownych, zostały poniesione głównie na wspomaganie działalności charytatywno 
-opiekuńczej, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz remonty zabytkowych obiektów sakralnych.  

W efekcie zrealizowanych przez Ministerstwo wydatków majątkowych (32,5 tys. zł, tj. 92,9% 
planu po zmianach) m.in.: 

 rozbudowano system Backupu (dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń wraz 
z wszelkimi elementami niezbędnymi do budowy systemu) – 20,0 tys. zł, 

 zakupiono samochód dostawczy – 4,0 tys. zł, 

 zakupiono pięć urządzeń wielofunkcyjnych – 2,6 tys. zł. 

Wymienione zadania były współfinansowane z części budżetowej 17 i 42. 
 (dowód: akta kontroli str. 3551-3573) 

W części 43 realizowano w 2018 r. trzy zadania: w ramach funkcji 3 – Edukacja, 
wychowanie i opieka – zadanie 3.2 Szkolnictwo wyższe, obejmujące jedno podzadanie 
i jedno działanie; w ramach funkcji 16 – Sprawy obywatelskie – zadanie 16.2 
Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych, obejmujące jedno podzadanie i trzy działania oraz zadanie 16.3 Utrzymanie 
stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, obejmujące 
jedno podzadanie i cztery działania. 

Badanie pod względem spójności podzadań z celem zadania, do którego zostały 
przypisane, prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia 
zaplanowanych celów wykazało, że zmienione (w Zestawieniu propozycji celów i mierników 
na 2019 r. BZCM – załącznik 47 do noty budżetowej), w ramach realizacji wniosków NIK 
sformułowanych po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r., mierniki realizacji celów, 
spełniają wymagania noty budżetowej, tj.: 

Opis stanu 
faktycznego 
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 miernik realizacji celu podzadania 16.2.1 (Liczba dotacji udzielonych na realizację 
zadań mających na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w stosunku do 
liczby złożonych wniosków o dotację w danym roku budżetowym w %) spełnia wypełnia 
wymóg rzetelnego pomiaru i obiektywnej oceny efektywności lub skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym; 

 miernik realizacji celu zadania 16.3 (Procent spraw z zakresu poszanowania wolności 
sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie 
Postępowania Administracyjnego w %) wraz z obecnym algorytmem wyliczenia 
miernika umożliwia ocenę stopnia realizacji celu zadania; 

 miernik realizacji celu podzadania 16.3.1 (Stosunek liczby spraw administracyjnych 
z zakresu relacji między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, 
wzruszonych prawomocnym wyrokiem sądu do liczby wszystkich zakończonych spraw 
administracyjnych z zakresu relacji między Państwem a kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi w %) spełnia wymóg rzetelnego pomiaru i obiektywnej oceny 
efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym. 

Powyższe badanie wykazało też, że: 

 cel zadania 16.2 (Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych) oraz miernik realizacji celu (Liczba osób będących odbiorcami zadań 
realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości 
os./os) zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej; 

 monitoring mierników prowadzony był przez DWRMNiE w trybie półrocznym oraz przez 
DB (dysponenta głównego), który poprzez analizę efektów realizacji zadań monitorował 
stopień realizacji celów w trybie półrocznym; 

 wartość mierników realizacji celów:  

 zadania 16.2 (Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz 
podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości os./os) 
wyniosła 7,1, tj. 116,4% planu;  

 podzadania 16.2.1 (Liczba Romów uczestniczących w programie integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób 
deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej w %) – 75,8%, 
tj. o 0,8 punktu procentowego (p. p.) powyżej planu; 

 zadania 16.3 (Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia 
i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie 
Postępowania Administracyjnego w %) – 74%, tj. o 4 p. p. powyżej planu; 

 podzadania 16.3.1 (Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między 
Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w szt.) – 2900, tj. 111,5% 
planu.  

(dowód: akta kontroli str. 732-798, 1393, 1405-1406, 4145-4298) 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonywaniem budżetu w części 43, dokonując okresowych ocen wykonania planu 
dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. i za trzy kwartały 2018 r. oraz analiz 
dotyczących wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.  

 (dowód: akta kontroli str. 115-185, 603-716, 4157-4212, 4332-4625, 4647-4662) 

NIK zwraca uwagę, że Minister SWiA nie zapewnił funkcjonowania w 2018 r. ESOM, 
a zaplanowane na 2018 r. wydatki na jego modernizację nie zostały zrealizowane, co 
oznacza, że wniosek NIK w tej sprawie, sformułowany po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2017 r. w części 43 pozostaje nadal aktualny. 

Ustalono, że w 2018 r. w części 43 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego 
pn. Modernizacja Systemu Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości (ESOM), na które 
w planie wg ustawy budżetowej przeznaczono 200,0 tys. zł (środki te zostały zablokowane 
przez Ministra SWiA 6 grudnia 2018 r.). W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. ESOM nie był 
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wykorzystywany w procesie składania wniosków o dotacje udzielane mniejszościom 
narodowym i etnicznym. W projekcie budżetu na 2019 r. (załącznik 35 BW-I) ponownie 
umieszczono zadanie pn. Modernizacja systemu ESOM na kwotę 200,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 3443-3499) 

Jak wyjaśnił Minister SWiA Joachim Brudziński, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji został dokonany przegląd funkcji i zadań, które realizował ESOM. Ponadto, 
w wyniku analizy zasobów kadrowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ustalono, że w MSWiA są zatrudnieni specjaliści, których wiedza stwarza możliwość 
podjęcia się modernizacji systemu ESOM siłami własnymi. Tym niemniej, mając na uwadze, 
że ESOM został wyprodukowany przez Centrum Cyfrowej Administracji, które zatrudniało 
pracowników odpowiedzialnych za stworzenie jego architektury i przyjęcie rozwiązań 
programistycznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do 
Ministerstwa Cyfryzacji (…) o udział pracowników MC w ponownym uruchomieniu 
produkcyjnym systemu ESOM, w szczególności w zakresie współpracy z systemem 
ePUAP. W wyniku wspomnianego wystąpienia MC przydzieliło dwóch pracowników do 
realizacji tego zadania, zaznaczając jednocześnie, że osoby związane z projektem ESOM 
nie są już pracownikami MC i Centralnego Ośrodka Informatyki (dalej COI). Ponadto, 
MSWiA wystąpiło do COI o sprawdzenie dokumentacji ESOM w zakresie wykonanych 
modyfikacji. W rezultacie podjętych działań system ESOM został uruchomiony, w wersji 
otrzymanej od COI po wygaśnięciu umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2016 r.46 pomiędzy 
Skarbem Państwa – Ministrem SWiA a COI, której przedmiotem było świadczenie przez 
COI usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie ESOM. W najbliższym 
czasie planowane jest przeprowadzenie weryfikacji poprawności działania dotychczasowych 
funkcjonalności systemu oraz przeprowadzenie dodatkowej analizy pod kątem 
adekwatności tych funkcjonalności do aktualnego trybu udzielania w MSWiA dotacji. 
W dalszej kolejności planowane jest przeprowadzenie testów i zebranie opinii użytkowników 
systemu – przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym – w zakresie konieczności 
wprowadzenia ewentualnych zmian do systemu. 

Minister SWiA wyjaśnił też, że pełna realizacja wniosku pokontrolnego wiąże się 
z koniecznością wprowadzenia zmian w systemie w stosunku do wersji systemu według 
stanu na dzień wygaśnięcia umowy, o której mowa powyżej. Wspomniane zmiany muszą 
dotyczyć chociażby zmiany wzorów dokumentów – ESOM musi zostać w tym zakresie 
dostosowany do systemu udzielania dotacji, który obowiązuje w MSWiA.  

(dowód: akta kontroli str. 732-734, 739-740) 

NIK zauważa niewielki postęp w realizacji omawianego zadania, w szczególności 
planowane przez Ministra SWiA działania weryfikujące oraz testy funkcjonalności ESOM 
połączone z opiniowaniem użytkowników systemu. Zwraca jednak uwagę, że potrzeba 
zmiany wzorów dokumentów została sformułowana przez MSWiA bezpośrednio po 
przejęciu ESOM od Ministerstwa Cyfryzacji. O niewielkim postępie i poważnym zagrożeniu 
realizacji wniosku NIK mogą świadczyć wyjaśnienia Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, 
że ustalenie harmonogramu modernizacji ESOM nie jest obecnie możliwe ze względu na 
trwającą analizę funkcjonalności tego systemu pod kątem ich adekwatności do aktualnego 
stanu faktycznego i prawnego, jak również określenia zakresu niezbędnej rozbudowy 
funkcjonalności tego systemu. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe określenie 
zarówno terminu uruchomienia systemu zmodernizowanego systemu, jak również sposób 
realizacji zadania w zakresie modernizacji ESOM. Bez określenia zakresu niezbędnej 
modernizacji systemu, nie ma możliwości oszacowania kosztów realizacji tego zadania.  

Zdaniem NIK, wskazany w tych wyjaśnieniach stan zaawansowania prac jest zdecydowanie 
nieadekwatny do czasu jaki upłynął od momentu przejęcia ESOM przez MSWiA. Należy 
także zwrócić uwagę, że w kontekście braku możliwości oszacowania kosztów, 
niezrozumiałe jest ujmowanie w kolejnych rocznych planach finansowych kwot na 
modernizację ESOM. W ocenie NIK, dla poprawy skuteczności i zapewnienia rzetelnego 
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planowania wydatków, niezbędne jest pilne przygotowanie w MSWiA szczegółowego 
harmonogramu i kosztorysu tego zadania.  

 (dowód: akta kontroli str. 3443-3499) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. przez 
dysponenta części 43 w zakresie objętym kontrolą. Planowane wydatki zostały poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ufp i aktach 
wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. NIK wskazuje jednak w szczególności na niezapewnienie efektywnego 
funkcjonowania ESOM. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
i sprawozdań jednostkowych Ministerstwa (dysponenta głównego i dysponenta III stopnia): 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych  
(Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1), 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według 
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (RB-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. Sprawozdania sporządzono na podstawie danych 
ze sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych (dysponenta głównego i dysponenta III stopnia) były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 3574-3727) 

Do dnia zakończenia kontroli sporządzono korekty następujących sprawozdań: 

 Rb-BZ1 (sprawozdania jednostkowe dysponenta głównego), 

 Rb-28 oraz Rb-BZ1 (sprawozdania dysponenta III stopnia), 
Korekty dotyczyły zmian kwot zobowiązań oraz wykonania miernika podzadania 16.2.1. 
W związku z otrzymanymi korektami sprawozdań, dysponent części 43 dokonał 
odpowiedniej korekty łącznych sprawozdań Rb-28 i Rb-BZ1.  

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2017 r., NIK wnioskowała o zwiększenie skuteczności kontroli poprawności 
sporządzania sprawozdań Rb-BZ1. Wobec braku nieprawidłowości w sprawozdaniach  
Rb-BZ1 sporządzanych w 2018 r. w części 43, NIK uznaje, że ubiegłoroczny wniosek 
pokontrolny został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 733, 740-741, 784-766, 778-781, 795-798, 3574-3575, 3601-3603, 
3606-3609, 3650, 3666-3667,3688) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 43 oraz 
przez Ministerstwo, sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych. Dysponent części terminowo przekazywał objęte badaniem sprawozdania, 
a wartości w nich zawarte wynikały ze sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania 
jednostkowe Ministerstwa były zgodne z ewidencją księgową. Sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 

nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 
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VI. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że system ESOM, przejęty przez MSWiA 
31 grudnia 2015 r. dotychczas nie funkcjonuje, w związku z czym wskazuje na potrzebę 
pilnego opracowania kosztorysu i harmonogramu modernizacji ESOM. Aktualny pozostaje 
wniosek z kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. dotyczący zapewnienia 
poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania ESOM. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. stosowanie przy realizowaniu decyzji o blokowaniu planowanych wydatków formy 
elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa 
TREZOR; 

2. zawiadamianie podległych dysponentów o decyzjach wprowadzających zmiany 
w wydatkach budżetu państwa, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra 
Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

3. egzekwowanie od podmiotów otrzymujących dotacje obowiązku przekazywania 
informacji o liczbie odbiorców zadań, zgodnie z przyjętymi w MSWiA zasadami; 

4. zwiększenie skuteczności kontroli poprawności sporządzania sprawozdań Rb-BZ1 
 i Rb-BZ2; 

5. zamieszczanie na stronie internetowej Planu postępowań o udzielenie zamówień 
w terminie zgodnym z Pzp. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia          kwietnia 2019 r. 

 
 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
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