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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 45 – Sprawy zagraniczne 
i w części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa (zwane dalej: 
Ministerstwem lub MSZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych od 9 stycznia 2018 r.1   

(zwany dalej: Ministrem lub Ministrem SZ). Wcześniej Ministrem SZ był Pan Witold 

Waszczykowski.  

 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Andrzej Brunejko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/22/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 

2. Dominik Wrzesień, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/15/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 

3. Marcin Grochal, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/21/2019 
z dnia 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 nr 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej i części budżetowej nr 45 – Sprawy zagraniczne, w związku z wykonywaniem 
budżetu państwa w tych częściach budżetowych oraz ocena wykonania planu finansowego 
MSZ (dysponenta III stopnia).  

Ocenie w częściach 23 i 45 podlegały w szczególności: 
- realizacja wydatków budżetu państwa, 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 sporządzania sprawozdań; 
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 

art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 (dalej: ustawa 
o finansach publicznych lub ufp). 

Ponadto w ramach obu części przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w 2018 r. 
z wynikami z 2017 r. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane 
w wyniku następujących działań kontrolnych: 

                                                      
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  Dz. U. z 2019 r. poz. 489.  
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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 analizy porównawczej wykonania planu dochodów oraz stanu należności pozostałych 
do zapłaty; 

 analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 
wydatkowania środków w części 23 i 45; 

 kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 23 i 45 w trakcie roku 
budżetowego, w tym zmian wynikających z podziału rezerw celowych; 

 kontroli prawidłowości dokonanych blokad w części 23 i 45; 

 kontroli przestrzegania ustalonych dla części 23 i 45 limitów wydatków, w tym limitów 
środków na wynagrodzenia; 

 kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych w części 23 i 45; 

 analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia w części 23 i 45; 

 analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w części 23 i 45; 

 analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji w części 45; 

 kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym 
w części 23 i 45; 

 analizy stanu zobowiązań w części 23 i 45; 

 analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań w części 23 i 45; 

 analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonywaniem 
budżetu państwa w części 23 i 45. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanych części 

Dysponentem części budżetowej 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej jest Minister Spraw Zagranicznych, będący jednocześnie dysponentem 
środków budżetowych III stopnia. W ramach części 23 finansowano zadania z zakresu 
kształtowania i koordynacji polityki RP w UE, współpracy międzynarodowej w odniesieniu 
do spraw członkostwa RP w UE i obsługi prawnej zadań wynikających z tego członkostwa. 
W 2018 r. w części 23 funkcjonowała jedna jednostka budżetowa podległa Ministrowi SZ, 
tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (jako jednostka obsługująca dysponenta części 23 
budżetu państwa oraz jako centrala MSZ realizująca bezpośrednio dochody i wydatki na 
poziomie dysponenta III stopnia).  
W 2018 r. dochody w części 23 zostały zrealizowane przez Ministerstwo (dysponenta III 
stopnia) w wysokości 32,3 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zrealizowano w łącznej 
wysokości 20 290,6 tys. zł, z czego 19 711,5 tys. zł (97,2% wydatków w części) stanowiły 
wydatki Ministerstwa jako dysponenta III stopnia. W części 23 budżetu państwa nie 
planowano i nie realizowano wydatków na dotacje, ani na projekty finansowane w ramach 
budżetu środków europejskich. Udział dochodów i wydatków tej części w budżecie państwa 
ogółem na 2018 r. był mniejszy niż 0,1%.  

 

Dysponentem części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne jest Minister SZ, będący 
jednocześnie dysponentem środków budżetowych III stopnia. W ramach części 45 
finansowano zadania z zakresu polityki zagranicznej, w szczególności: rozwijanie dwu- 
i wielostronnej współpracy politycznej i gospodarczej, koordynacja działań administracji 
rządowej w zakresie polityki zagranicznej, umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP, 
udział Polski w międzynarodowej współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej, 
reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw 
człowieka, wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz kształtowanie polityki RP w UE. Na 
początku 2018 r. w części 45 funkcjonowały 164 jednostki budżetowe podległe 
dysponentowi głównemu. W wyniku utworzenia w 2018 r. dwóch nowych placówek (w Manili 
i Tbilisi), na koniec 2018 r. w części 45 funkcjonowało 166 jednostek budżetowych, których 
kierownicy pełnili funkcję dysponentów III stopnia:  
- dwie w kraju: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (jako jednostka obsługująca 

dysponenta części 45 budżetu państwa oraz jako centrala MSZ realizująca 
bezpośrednio dochody i wydatki na poziomie dysponenta III stopnia) i Przychodnia 
Lekarska Służby Zagranicznej; 

Wprowadzenie do 

części 23 

Wprowadzenie do 

części 45 
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- 164 placówki zagraniczne: 92 ambasady, 7 stałych przedstawicielstw przy 
organizacjach międzynarodowych, 36 konsulatów generalnych, 25 instytuty polskie, 
dwie agencje konsularne, Biuro Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy 
Narodowej w Ramallah oraz utworzone w 2018 r. Warszawskie Biuro Handlowe 
w Tajpej. 

W 2018 r. w części 45 dochody wyniosły 202 552,0 tys. zł, w tym 1 608,4 tys. zł (tj. 0,8% 
dochodów w części) stanowiły dochody zrealizowane przez Ministerstwo jako dysponenta III 
stopnia. Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2 059 489,9 tys. zł, w tym 
286 111,3 tys. zł (tj. 13,9% wydatków w części) stanowiły wydatki Ministerstwa jako 
dysponenta III stopnia. W części 45 budżetu państwa nie planowano i nie realizowano 
wydatków na projekty finansowane w ramach budżetu środków europejskich. Udział 
dochodów i wydatków tej części w budżecie państwa ogółem na 2018 r. wyniósł 
odpowiednio 0,05% i 0,53%.  

Łącznie w częściach 23 i 45 zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 
2 058 376,0 tys. zł. W wyniku zmian w trakcie roku plan wydatków został zwiększony do 
kwoty 2 126 091,8 tys. zł4, tj. o 3,3%. Wydatki budżetu państwa w obu częściach 
budżetowych zrealizowano w wysokości 2 079 780,5 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po 
zmianach. 

IV. Ocena5 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 
23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. W toku opisanych powyżej 
działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieujęciu w planie 
działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2018 podzadań budżetowych, 
wymaganych na podstawie ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 
2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania6. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny nieprawidłowość nie spowodowała 
obniżenia oceny.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 
45 – Sprawy zagraniczne. W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, 
nieprawidłowości polegające m.in. na:  

 nierzetelnym przygotowaniu planowanej od 2016 r. inwestycji – Przebudowa części 
pierwszego piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku MSZ przy 
ul. Tanecznej 67b, w wyniku czego MSZ poniósł koszty w kwocie ponad 350,1 tys. zł za 
najmowanie dodatkowych pomieszczeń pracownikom MSZ; 

 nieokreśleniu, podobnie jak w latach poprzednich, mierników wykonania zadań, 
podzadań i działań dla poszczególnych jednostek w części 45, w tym dla centrali 
MSZ jako dysponenta III stopnia, co utrudniało dokonanie rzetelnej oceny efektywności 
i skuteczności realizacji planów na poziomie tych jednostek; 

 nierzetelnym określeniu (na różnym poziomie) wartości docelowej czterech mierników 
stopnia realizacji celów w planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych na 2018 r. 
i w planie wydatków w układzie zadaniowym na 2018 r.; 

 nieujęciu w planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2018 podzadań 
budżetowych, wymaganych na podstawie ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego 
wykonania; 

 nieegzekwowaniu od dwóch beneficjentów obowiązku informowania o źródle 
finansowania projektów realizowanych na podstawie umów w sprawie udzielenia 
dotacji;  

                                                      
4  W trakcie roku wydatki zostały zwiększone o kwotę: 130 226,2 tys. zł z rezerw celowych, 680,0 tys. zł z rezerw ogólnych, 

a następnie plan wydatków został zmniejszony o 63 260,8 tys. zł decyzją Ministra Finansów 27 grudnia 2018 r. 
(MF/BP4.4143.16.2.2018.RC). 

5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. 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 opisową. 

6  Dz. U. Nr 187, poz. 1254. 

Ocena części 23 

Ocena części 45 
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 niesporządzeniu wieloletniego planu pozyskiwania nieruchomości oraz nieterminowym 
sporządzeniu rocznego planu pozyskiwania nieruchomości na 2018 r., co było 
niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 
11 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości7; 

 niezachowaniu należytej staranności przy przygotowaniu postępowania w sprawie 
zamówienia na rozbudowę systemu wydruku wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych, co skutkowało udzieleniem w 2018 r. trzech zamówień na dostawę 
materiałów eksploatacyjnych bez stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych8 (zwanej dalej: ustawą Pzp), mimo że ich łączna wartość 
w ciągu roku przekroczyła kwotę (równowartość 30,0 tys. euro) uprawniającą do 
zwolnienia ze stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy; 

 ujęciu w rocznym sprawozdaniu Rb-27 łącznym i Ministerstwa jako dysponenta 
III stopnia należności w kwocie 41,4 tys. zł tys. zł, która nie mogła być egzekwowana, 
jako zaległości netto – było to niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 5 Instrukcji sporządzania 
sprawozdań budżetowych, stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej9; zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowość ta nie 
skutkowała obniżeniem ogólnej oceny sprawozdań. 

W ocenie NIK, powyższe nieprawidłowości świadczą o nieskutecznym nadzorze i kontroli 
dysponenta części 45 nad wykonywaniem budżetu państwa, sprawowanym na podstawie 
art. 175 ust. 1 i 2 ufp. Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowości te 
nie spowodowały obniżenia oceny kontrolowanej działalności. 

V. Wyniki kontroli 

A. Część 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. w części 23, tak samo jak w 2017 r. nie planowano dochodów budżetowych. 
Na koniec 2018 r., według sprawozdania RB-27 z wykonania dochodów budżetowych 
w części 23 wystąpiły dochody Ministerstwa (dysponenta III stopnia) w kwocie 32,3 tys. zł, 
głównie z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrotów składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz faktur korygujących). Podobnie jak w 2017 r., na koniec 2018 r. w części 23 
nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.  

(dowód: akta kontroli str. 656, 667, 914-935, 1358-1362, 1369) 

 

2. Wydatki  

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 23 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
20 290,6 tys. zł, co stanowiło 94,8% planu po zmianach (21 409,1 tys. zł). Od wydatków 
zrealizowanych w 2017 r. (21 223,5 tys. zł) wydatki w części 23 były mniejsze 
o 932,9 tys. zł, tj. o 4,4%.  

(dowód: akta kontroli str. 655, 666, 668, 1741-1755) 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 19 711,5  tys. zł, 
co stanowiło 94,6% planu po zmianach (20 829,6 tys. zł) W porównaniu do wydatków 
zrealizowanych w 2017 r. (20 091,6 tys. zł) wydatki zmniejszyły się o 1,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 1713-1740) 

                                                      
7  Dz. Urz. MSZ Nr 4, poz. 52, ze zm. 
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
9  Dz. U. poz. 109, ze zm. 

Opis stanu 

faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. w części 23 wydatkowano 64,6 tys. zł, tj. 91,8% środków przeniesionych z rezerw 
celowych budżetu państwa (70,4 tys. zł10) na sfinansowanie w 2018 r. dodatków służby 
cywilnej z pochodnymi dla urzędników mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r. i 1 grudnia 
2018 r. Niższe wykorzystanie rezerwy w stosunku do kwoty otrzymanej wynikało ze 
zmniejszenia wysokości wypłacanego dodatku z powodu absencji pracowników.  
Badanie środków przeniesionych z rezerw celowych wykazało, że były one wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem dla 11 pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
 

(dowód: akta kontroli str. 159-167, 1784) 

W 2018 r. na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp dysponent części 23 wydał jedną decyzję 
w sprawie blokowania wydatków budżetowych na kwotę 480,4 tys. zł w związku ze 
zmniejszeniem liczby wyjazdów pracowników biorących udział w rozprawach przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wydłużeniem opracowania dokumentacji 
projektowej dotyczącej remontu biblioteki MSZ. Blokady dokonano niezwłocznie po 
oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków i zaistnieniu przesłanek uzasadniających 
zablokowanie środków.  

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 1760-1762) 

Zobowiązania w części 23 na koniec 2018 r. wyniosły 940,3 tys. zł i były wyższe o 6,6% niż 
kwota zobowiązań na koniec 2017 r. (878,5 tys. zł). Największy udział miały zobowiązania 
z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia 
społeczne (891,9 tys. zł). Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli str. 2535-2536) 
Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu państwa 
w kwocie 2 176,6 tys. zł, na podstawie próby11 wydatków poniesionych w 2018 r. 
w Ministerstwie (dysponent III stopnia), która stanowiła 11,0% wydatków Ministerstwa 
i 10,7% wydatków budżetu państwa w części 23.  

 (dowód: akta kontroli str. 1789-1829) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość udzielenia przez Ministerstwo: 

–  zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi telekomunikacyjne wraz 
z dostawą terminali i akcesoriów12 o wartości 5 275,3 tys. zł (w 2018 r. w części 23 
wydatkowano kwotę 515,7 tys. zł), 

–  zamówienia poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na e-Konsulat – 
modyfikację zabezpieczeń i dostosowanie layout do zaleceń centralnych (umowa 
nr BDG-928/2017), w związku z którym w 2018 r. wydatkowano 146,9 tys. zł brutto.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków w części 23 dokonywano 
zgodnie z planem finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów 
jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia publiczne zostały 
udzielone zgodnie z ustawą Pzp i zarządzeniami: nr 6 z 8 czerwca 2015 r. oraz nr 10 
z 7 grudnia 2018 r. Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej (zwanego dalej: 
Dyrektorem Generalnym SZ) w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w MSZ. Badanie prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz 
wyłączenia stosowania ustawy Pzp nie wykazało nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1831-1845, 2315-2358) 

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

 

 

                                                      
10 Decyzja Ministra Finansów z dnia 8 października 2018 r. (MF/FS3.4143.3.159.2018.MF.3823) oraz decyzja Ministra 

Finansów z dnia 14 października 2018 r. (MF/FS3.4143.3.95.2018.MF.2022.K01). 
11 Próba wydatków została wylosowana za pomocą programu Pomocnik kontrolera v.5.6., metodą monetarną MUS (metoda 

statystyczna, w której prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej dowodem). 

12  Znak: BDG.741.042.2018. Zamówienie dotyczy części 23 i 45. 
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2.2 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w części 23 zostały poniesione na zapewnienie obsługi prawnej zadań 
wynikających z członkostwa Polski w UE, koordynacji współpracy międzynarodowej 
w odniesieniu do członkostwa Polski w UE oraz na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 
podróże służbowe, remonty, zakupy towarów i usług.  

 (dowód: akta kontroli str. 859-861, 2506, 2643) 

Badanie realizowanych w zadaniu 15.1 – Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym 
i wielostronnym podzadań: 15.1.2 – Kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii 
Europejskiej oraz 15.1.3 – Umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP13 pod względem 
prawidłowości określenia celów i mierników ich realizacji, rzetelności monitoringu mierników 
oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało, że: 

 cele oraz mierniki realizacji celów zostały ustalone zgodnie z wymaganiami, 
określonymi w załączniku nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej14, zwanego dalej: notą budżetową; 

 monitoring mierników prowadzony był przez właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne MSZ na podstawie rzetelnych źródeł danych, a wnioski z jego 
prowadzenia stanowiły podstawę do sporządzania co kwartał informacji dla Ministra SZ 
na temat stopnia realizacji celów ujętych w budżecie zadaniowym; 

 na koniec 2018 r. w podzadaniu 15.1.3 osiągnięto wartość miernika Stopień realizacji 
zadań wynikający z polskich priorytetów polityki ekonomicznej, energetycznej 
i ekologicznej państwa na poziomie równym planowanemu;  

 w podzadaniu 15.1.2. osiągnięta wartość miernika Stopień realizacji zadań przez 
członków Komitetu do Spraw Europejskich wyniosła 75% wobec planowanych 88%. 
Według wyjaśnień Pani Magdaleny Kurek, zastępcy dyrektora w Departamencie 
Komitetu do Spraw Europejskich, niższe niż planowane wykonanie miernika w 2018 r. 
było spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. przedłużającymi się uzgodnieniami 
projektów aktów prawnych w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

(dowód: akta kontroli str. 2107-2108, 2113-2240, 2294-2295, 2506, 2643) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na nieujęciu w planie działalności Ministra Spraw 
Zagranicznych na rok 2018 podzadań budżetowych, co jest wymagane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności 
i sprawozdania z jego wykonania (opis nieprawidłowości zawarto w pkt 2.2 w części B). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie wydatków budżetowych przez 
kontrolowaną jednostkę. Kontrola wykazała, że zostały one poniesione z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. 
Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny stwierdzona nieprawidłowość nie 
spowodowała obniżenia oceny pozytywnej. 

3. Sprawozdania   

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 23 rocznych łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz sprawozdań jednostkowych Ministerstwa jako 
dysponenta III stopnia i dysponenta głównego: 

 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 

                                                      
13  Zadanie i podzadania realizowane w układzie zadaniowym w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna. 
14  Dz. U. poz. 1154. 
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 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).  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Sprawozdania łączne zostały 
sporządzone przez dysponenta części 23 na podstawie sprawozdań jednostkowych 
(własnych i dysponenta III stopnia). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
Ministerstwa (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał prawidłowość sporządzanych 
sprawozdań.  

Sporządzone zostały korekty rocznych i za IV kwartał 2018 r. jednostkowych sprawozdań 
Ministerstwa jako dysponenta III stopnia oraz sprawozdań łącznych dla części 23 (Rb-N 
w zakresie należności oraz Rb-28 i Rb-BZ1 w zakresie zobowiązań). Korekty wynikały 
z weryfikacji i aktualizacji sald kont oraz wpływu dokumentów księgowych, które należało 
ująć w księgach rachunkowych dotyczących 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2429-2445, 2457-2470, 2493-2499, 2506-2514, 2519-2522, 
2535-2538, 2560, 2577-2588, 2643, 2655-2659) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sprawozdawczości nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz jednostkowych Ministerstwa jako dysponenta III 
stopnia i dysponenta głównego części 23 oraz łącznych i jednostkowych sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.  

B. Część 45 – Sprawy zagraniczne 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej15 dochody budżetu państwa w części 45 zostały zaplanowane 
w kwocie 206 412,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 202 552,0 tys. zł, tj. 98,1% 
kwoty planowanej. W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody były niższe o 18,6% 
z powodu niższych wpływów z opłat paszportowych i czynności konsularnych oraz wpływów 
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na koniec 2018 r., według sprawozdania 
Rb-27, w części 45 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11 976,1 tys. zł, 
w tym zaległości stanowiły kwotę 11 906,1 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności 
ogółem były niższe o 1 151,9 tys. zł (o 8,8%), a zaległości niższe o 1 156,6  tys. zł (o 8,8%), 
co wynikało m.in. ze spłaty należności przez dłużników oraz ze wzrostu skuteczności 
windykacji należności.  

 (dowód: akta kontroli str. 671-674, 936-947, 1358-1365,1368, 1632-1712) 

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 45 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
2 059 489,9 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po zmianach (2 104 682,7 tys. zł). 
Od wydatków zrealizowanych w 2017 r. (2 452 623,6 tys. zł) wydatki w 2018 r. były niższe 
o 393 133,7 tys. zł, tj. o 16,0%. Był to przede wszystkim efekt poniesienia w 2018 r. 
niższych wydatków na składki na operacje pokojowe ONZ oraz nadzwyczajnego wzrostu 
wydatków w 2017 r. spowodowanego zapłatą zaległych składek do organizacji 
międzynarodowych z poprzedniego roku.  

Wydatki w części 45 były ponoszone w szczególności na: 

– finansowanie działalności placówek zagranicznych (858 426,4 tys. zł),  

                                                      
15 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 
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– składki do organizacji międzynarodowych (662 120,9 tys. zł),  
– pomoc zagraniczną (134 268,2 tys. zł).  

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 286 111,3 tys. zł, 
co stanowiło 97,5% planu po zmianach (293 559,0 tys. zł). W porównaniu do wydatków 
zrealizowanych w 2017 r. (285 639,1 tys. zł) wydatki były wyższe o 472,2 tys. zł, tj. o niecałe 
0,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 675-684) 

W 2018 r. w części 45 wydatkowano 128 377,0 tys. zł, tj. 98,5% środków przeniesionych 
z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa (130 906,2 tys. zł) na sfinansowanie 
m.in.; 
– dotacji na projekty realizowane w systemie małych grantów,  
– dotacji dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  
– zobowiązań Skarbu Państwa w związku z decyzjami i wyrokami Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w łącznej kwocie 4 553,1 tys. zł,  
– działalności TV Belsat,  
– dodatków służby cywilnej,  
– świadczeń na rzecz repatriantów.  

Środki z udzielonych dotacji były przeznaczone m.in. na działalność charytatywną, 
humanitarną i socjalną na Bliskim Wschodzie, Ukrainie i Afryce. Niepełne wykorzystanie 
środków z rezerw wynikało przede wszystkim z różnic kursowych powstałych przy realizacji 
płatności oraz rozliczeń z udzielonych dotacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-318, 323-332, 869-873)  

W 2018 r. dysponent części 45 wydał, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 
ufp, siedem decyzji w sprawie blokowania środków na łączną kwotę 63 590,2 tys. zł 
(w kwocie tej blokadami objęto 303,1 tys. zł z rezerw celowych). Blokady wynikały m.in. 
z nadmiaru środków powstałych w wyniku:  

–  nieuruchomienia przez TVP nowego programu telewizyjnego na antenie TVP Polonia,  
–  niezakończenia negocjacji w właścicielami nieruchomości dotyczących przedłużenia 

dzierżawy dwóch lokali mieszkalnych w Londynie,  
-  wystąpienia wakatów w placówkach zagranicznych (przez co zmniejszyły się opłaty za 

szkołę, wydatki na koszty leczenia i dodatki adaptacyjne),  
–  różnic kursowych, powstałych w związku z wpłatami w walutach obcych na rzecz 

inicjatyw organizacji międzynarodowych (Europejski Bank Inwestycyjny, UNICEF) 
i finansowaniem projektów za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych,  

–  niższych składek na rzecz instytucji międzynarodowych m.in. ONZ i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju.  

Blokady dokonano po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków i po zaistnieniu 
przesłanek uzasadniających zablokowanie środków.  

(dowód: akta kontroli str. 7-100) 

Zobowiązania w części 45 na koniec 2018 r. wyniosły 75 761,3 tys. zł i były wyższe o 53,5% 
niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. (35 238,3 tys. zł). Największy udział miały 
zobowiązania z tytułu: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na 
ubezpieczenia społeczne, zakupu towarów i usług oraz płatności składek do organizacji 
międzynarodowych (65 901,7 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 
41,7 tys. zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu składek podatku i składek na ubezpieczenie 
społeczne od umów zleceń (placówki zagraniczne), a także z nieodebrania przez stronę 
postępowania odszkodowania zasądzonego orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (zasądzona kwota została przez MSZ złożona do depozytu sądowego). 

(dowód: akta kontroli str. 1363-1368) 

U dysponenta części 45 kontrolą objęto 11 spośród 163 umów o dotacje celowe zawarte 
w 2018 r. oraz przekazywanie dotacji podmiotowych dla Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO). Łączna kwota wydatków 
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w próbie dotacji wyniosła 20 427,8 tys. zł, tj. 24,5%, wydatków na dotacje16 i 1% łącznych 
wydatków poniesionych w części 45 w 2018 r. 
Kontrola wykazała, że udzielanie dotacji celowych beneficjentom następowało na podstawie 
umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 151 ust. 1 ufp. We 
wszystkich badanych przypadkach sprawozdania z realizacji dotowanych projektów zostały 
złożone przez beneficjentów zgodnie z warunkami umów dotacji i rozliczone w terminie 
określonym w ufp. Ustalono jednak, że w dwóch z 11 badanych dotacji nie egzekwowano 
obowiązku informowania o źródle finansowania projektów, co zostało opisane w pkt 2.1 
w części Ustalone nieprawidłowości.   

(dowód: akta kontroli str. 688-690) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji (w tym prawidłowość wyboru 
trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy Pzp) części 
wydatków budżetu państwa w kwocie 26 972,8 tys. zł, na podstawie próby17 wydatków 
poniesionych w 2018 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia) Próba obejmowała 9,4% 
wydatków Ministerstwa i 1,3% wydatków budżetu państwa w części 45. 

Badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie Pzp 
w odniesieniu do trzech postępowań o zamówienia publiczne o łącznej wartości 5 652,6 tys. 
zł udzielonych przez Ministerstwo w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia 
z wolnej ręki i zamówienia, do którego nie stosowano ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp18. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatków 
dokonywano zgodnie z planem finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi służące 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem wydatku 
opisanego w pkt 4 w części dotyczącej Ustalonych nieprawidłowości. Badanie 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych nie wykazało 
nieprawidłowości. Natomiast w wyniku badania przypadków wyłączenia stosowania ustawy 
Pzp stwierdzono nieprawidłowość opisaną w pkt 5 w części Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1785-2104, 2315-2418, 2686-2692) 

NIK zwraca uwagę, że w 2018 r. nie zostało wszczęte postępowanie na modernizację 
systemu Wiza-Konsul, co według planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 
miało nastąpić w drugim kwartale 2018 r. (po zakończeniu realizacji przedmiotu 
dotychczasowej umowy na modernizację tego systemu). Pan Jacek Wasilewski, dyrektor 
Biura Informatyki i Telekomunikacji (dalej: BIT), wyjaśnił, że przygotowanie wniosku 
o wszczęcie postępowania w sprawie przedmiotowego zamówienia wymagało m.in. oceny 
wpływu na system planowanych potrzeb rozwojowych dotyczących Wizowego Systemu 
Informacyjnego VIS oraz Krajowego Rejestru Cudzoziemców. Zdaniem NIK, przedłużające 
się prace stwarzają ryzyko niewyłonienia wykonawcy zamówienia do czasu wystąpienia 
potrzeby zrealizowania wymagań rozwojowych systemów konsularnych. Niezrealizowanie 
planowanego postępowania miało wpływ na nieosiągnięcie docelowej wartości jednego 
z dwóch mierników podzadania 15.3.1 – Pomoc i obsługa konsularna19. Szczegółowy opis 
w pkt 2.2 w części Ustalone nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 1946-1971, 2029-2037, 2050-2076) 
NIK ponownie zwraca uwagę na brak racjonalnej polityki MSZ w zakresie pozyskiwania 
i wykorzystania na potrzeby placówek zagranicznych nieruchomości oraz nieskuteczny 
nadzór nad tym procesem, stwarzający ryzyko ponoszenia przez Skarb Państwa 
znacznych, nieuzasadnionych wydatków. Do kwietnia 2019 r. nie został rozstrzygnięty spór 

                                                      
16 Dobór celowy wg osądu kontrolera: 5 umów dotacji na łączną kwotę 941,7 tys. zł w ramach rozstrzygnięcia konkursu 

Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2018 r., 5 umów dotacji na łączną kwotę 8 952,6 tys. zł w ramach 
rozstrzygnięcia konkursu Polska pomoc rozwojowa 2018 oraz jedna umowa na kwotę 232,4 tys. zł w ramach konkursu 
modułowego przeprowadzonego w 2017 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018. 

17  Próba wydatków została wylosowana za pomocą programu Pomocnik kontrolera v.5.6 i została uzupełniona wydatkami 
dobranymi celowo według profesjonalnego osądu kontrolera.  

18  Zamówienia na: Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą terminali i akcesoriów (znak: BDG.741.042.2018) - zamówienie 
dotyczy części 23 i 45, Remont ciągów komunikacyjnych: część II budynek MSZ przy al. J. Ch. Szucha 21 w Warszawie 
(znak sprawy BDG.741.025b.2018), Zakup materiałów eksploatacyjnych (umowa nr BDG-133/2018). W 2018 r. na 
realizację ww. umów w części 45 ze środków dysponenta III stopnia wydatkowano 2 450,7 tys. zł. 

19  Miernik: Stopień realizacji zadań w ramach rozbudowy i rozwoju systemów informatycznych służących zapewnieniu 
pomocy konsularnej został wykonany w 55% wobec planowanych 62%. 
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sądowy dotyczący sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanej Ambasadzie RP w Dakarze 
(Senegal), z której strona polska wycofała się w związku z decyzją o reaktywowaniu 
placówki20. W związku z toczącym się sporem, od 2016 r. MSZ ponosi koszty związane 
z wynajmem tymczasowej siedziby Ambasady RP w Senegalu oraz utrzymaniem spornej 
nieruchomości.  

W 2017 r. rozpoczęto procedurę związaną z pozyskaniem nieruchomości na rezydencję 
Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. 
Wydatki poniesione na podróże służbowe związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej, 
ekspertyzy oraz przygotowanie dokumentacji w 2017 r. wyniosły ponad 16,8 tys. zł. 
W 2018 r. zaniechano kontynuowania procedury pozyskania nowej nieruchomości. 
Zastępca dyrektora kierujący BI wyjaśnił, że (…) Z końcem stycznia 2018 r. kierownictwo 
placówki objął nowy ambasador (…). Nowy kierownik placówki objął użytkowaną przez 
poprzednika rezydencję będącą w zasobach placówki od grudnia 2012 r., nie wyrażając 
przy tym woli kontynuowania procedury zmiany obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 1370-1486) 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr KAP.410.001.05.2018, 
skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2017 r., NIK sformułowała sześć wniosków pokontrolnych dotyczących obszaru wydatków 
budżetu państwa w cz. 45. Kontrola ich realizacji wykazała, że: 

1) wniosek o zapewnienie rzetelnego nadzoru nad dokumentacją prowadzonych 
postępowań dotacyjnych został zrealizowany; ustalono, że dokumentacja 
z przeprowadzonych dwóch konkursów21 była sporządzona zgodnie z przepisami 
wewnętrznymi, tj. zarządzeniem nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych i zatwierdzania ich rozliczania22; 

2) wniosek o zapewnienie rzetelnego nadzoru nad rozliczaniem dotacji został zrealizowany 
– objęte kontrolą dotacje zostały terminowo rozliczone pod względem merytorycznym 
i finansowym;  

3) wniosek o zapewnienie rzetelnego sporządzania opisów i dekretacji księgowych przez 
dysponenta części  został zrealizowany – nie stwierdzono przypadków błędnego 
sporządzania opisów i dekretacji księgowych na dokumentach księgowych związanych 
z przekazywaniem dotacji dla beneficjentów.  

4) wniosek o egzekwowanie od beneficjentów przestrzegania obowiązku informowania 
o źródle pochodzenia polskiej pomocy humanitarnej został częściowo zrealizowany, 
bowiem na 11 zbadanych dotacji w dwóch przypadkach nie wyegzekwowano 
od beneficjentów zawarcia informacji o źródle finansowania projektu – szczegółowy opis 
w części Ustalone nieprawidłowości. 

5) wniosek o sporządzenie i przedkładanie do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych planów pozyskiwania nieruchomości został zrealizowany, przy czym roczny 
plan pozyskiwania nieruchomości został sporządzony z opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości. 

6)  wniosek o planowanie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych na podstawie 
aktualnych programów inwestycji został zrealizowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 688-690, 709-729, 1101-1107, 1487-1631) 

1. Nierzetelnie realizowano w 2018 r. działania związane z przygotowaniem planowanej 
od 3 lat inwestycji Przebudowa części pierwszego piętra wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku MSZ przy ul. Tanecznej 67B, której planowany czas realizacji 
określony w programie inwestycji (dalej: PI) wynosił 7 miesięcy. W czerwcu 2016 r. 
została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami 

                                                      
20  Decyzja Nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Senegalu. 
21  Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2018 r. i Polska Pomoc Rozwojowa 2018. 
22  Dz. Urz. MSZ poz. 50. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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inwestorskimi, a do czasu zakończenia kontroli nie zostało rozstrzygnięte postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji.  

Ustalono, że 6 grudnia 2017 r. wniosek o realizację inwestycji został odrzucony przez 
Głównego Księgowego (z powodu braku środków), a 22 lutego 2018 r., tj. po 53 dniach 
złożono wniosek o przeniesienie środków z planu finansowego resortu do dysponenta 
III stopnia. Pomimo, że zmiana w planie finansowym nastąpiła 26 lutego 2018 r. 
aktualizację kosztorysów inwestorskich zlecono w maju 2018 r., tj. po ponad 60 dniach. 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
złożono do Biura Dyrektora Generalnego dopiero w sierpniu 2018 r., tj. po ponad 
50 dniach od odebrania zaktualizowanych kosztorysów (11 czerwca 2018 r.). 

Wyjaśnienia złożone w tej sprawie przez pana Andrzeja Papierza, Dyrektora 
Generalnego Służby Zagranicznej i pana Sylwestra Janyszko, zastępcę dyrektora, 
kierującego Biurem Infrastruktury MSZ (dalej: BI) o konieczności zapewnienia 
finasowania oraz aktualizacji kosztorysów i programu inwestycji, a także licznych 
obowiązkach osoby prowadzącej inwestycję, nie tłumaczą przewlekłości związanych ze 
sporządzaniem dokumentacji projektowej i aktualizacji kosztorysów inwestorskich.   

NIK zwraca uwagę, że skutkiem niezrealizowania inwestycji jest wzrost planowanych 
całkowitych nakładów na inwestycję o 156% (z 1 842,3 tys. zł według PI 
sporządzonego w lutym 2017 r. do 4 716,0 tys. zł wg PI z lutego 2019 r.) oraz 
ponoszenie wydatków z tytułu tymczasowego najmu pomieszczeń biurowych dla 
pracowników MSZ, które tylko za okres 2017-2018 wyniosły 350,1 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 939, 1019, 1154-1357) 

2. Od dwóch beneficjentów – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Fundacji Wschód – 
nie wyegzekwowano obowiązku informowania o źródle finansowania projektów: 
Zapobieganie wywoływaniu napięć w relacji Polski z sąsiadami – StopFake PL oraz 
Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych w Mołdawii realizowanych na podstawie 
umów w sprawie udzielenia dotacji23. 

Jak wyjaśnił Pan Łukasz Lutostański, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej 
i Kulturalnej, SDP realizujące projekt StopFake.org nie miało obowiązku zamieszczenia 
stosownej informacji na stronie internetowej, ale widnieje tam informacja 
o dofinansowaniu przez MSZ zadania wraz z linkiem do polskiej wersji strony 
www.stopfake.org/pl/strona-glowna/, Ponadto poinformował, iż projekt jest 
współtworzony przez wiele zespołów redakcyjnych z różnych krajów, ale materiał 
dziennikarski opatrzony informacją o dofinansowaniu ze środków publicznych, 
opublikowany poza Polską w innej wersji językowej np. na stronach ukraińskich czy 
rosyjskich mógłby być postrzegany przez odbiorców jako sponsorowany i stracić na 
wiarygodności.  

Zdaniem NIK informacje o źródle finansowania projektu powinny znaleźć się na stronie 
internetowej we wszystkich wersjach językowych, bowiem zawarty w umowie zapis 
w sposób jednoznaczny wskazuje, jakie obowiązki informacyjne ciążyły na 
zleceniobiorcy, a brak informacji o realizowanym projekcie wskazuje, że nie zostały one 
dopełnione. Należy dodać, że beneficjent nie wystąpił na podstawie § 10 ust 5 umowy 
do MSZ o odstąpienie od wymogu zamieszczenia takich informacji. 

Zdaniem NIK strona internetowa Fundacji Wschód nie zawiera odpowiednich informacji 
wskazanych w umowie. Na stronie beneficjenta nie ma bowiem konkretnej informacji 
z podaniem nazwy projektu (tak jak w przypadku innych wcześniejszych projektów 
realizowanych ze środków MSZ) o źródle finansowania projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 711, 716-858) 

3. Dyrektor BI nie sporządził wieloletniego planu pozyskiwania nieruchomości oraz 
z rocznym opóźnieniem sporządził roczny planu pozyskiwania nieruchomości na 
2018 r., co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu pozyskiwania 

                                                      
23 Umowa BGD 273/2018 i 46/PPR2017/M2018. 

http://www.stopfake.org/pl/strona-glowna/
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nieruchomości. Zgodnie z przywołanym zarządzeniem, dyrektor komórki organizacyjnej 
właściwej w sprawach infrastruktury sporządza roczne plany pozyskania nieruchomości 
do dnia 30 czerwca poprzedniego roku. 

Zastępca dyrektora, kierujący BI  wyjaśnił, że Dokumentami mającymi skutki wieloletnie 
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, w szczególności na potrzeby siedzib placówek 
zagranicznych, są roczne plany pozyskania nieruchomości oraz roczne plany działania 
BI. Nakreślone w rocznym planie pozyskiwania nieruchomości oraz rocznym planie 
działania BI, cele (pozyskanie, adaptacja i oddanie do użytku nowych siedzib), 
realizowane są w perspektywie wieloletniej. Ponadto, roczne sprawozdania z realizacji 
planu pozyskania nieruchomości sporządzane do 30 marca, określają, które 
z procesów nie zostały wykonane i podlegają przeniesieniu na lata kolejne. 

W kwestii nieterminowego sporządzania rocznych planów DGSZ, wyjaśnił, że roczny 
plan nie został sporządzony w terminie do 30 czerwca 2017 r., ale w terminie 
późniejszym (w czerwcu 2018 r.) ze względu m. in. na zmiany kadrowe w Biurze 
Infrastruktury mające miejsce w I połowie 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1015-1017, 1101-1115, 1171-1174, 1316-1317) 
W ocenie NIK, skoro w obowiązującym zarządzeniu Ministra SZ sformułowano 
obowiązek sporządzenia, w określonym terminie, rocznych i wieloletnich planów 
pozyskiwania nieruchomości to plany taki należało sporządzić i zatwierdzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a zmiany kadrowe nie powinny mieć wpływu na 
terminową realizację zadań przez BI.  

4. Nie udokumentowano uzyskania opinii dyrektora Biura Spraw Osobowych, dotyczącej 
zadań mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych pracowników 
Ministerstwa, w związku z zawarciem umowy z 29 listopada 2018 r.24 na świadczenie 
bieżącej obsługi prawnej MSZ, co było niegodne z § 11 ust. 2 zarządzenia Nr 13 
Ministra Spraw Zagranicznych z 23 kwietnia 2010 r. w sprawie umów cywilnoprawnych 
zawieranych na potrzeby MSZ oraz placówek zagranicznych25. Potwierdzenie 
uzyskania takiej opinii następuje poprzez złożenie podpisu i pieczęci osoby opiniującej 
oraz daty na ostatniej stronie egzemplarza umowy. Jak wyjaśniła Pani Monika 
Zuchniak-Pazdan, zastępca dyrektora kierująca Biurem Dyrektora Generalnego (dalej: 
BGD) wynikało to z faktu, że decyzja dotycząca skorzystania z usług podmiotu 
zewnętrznego została podjęta podczas spotkania u Dyrektora Generalnego SZ, 
w obecności dyrektora Biura Spraw Osobowych. Zdaniem NIK, uzgodnienia ze 
spotkania nie mogą zastąpić formalnego potwierdzenia opinii wymaganego 
zarządzeniem MSZ.  

(dowód: akta kontroli str. 2082-2104) 

5. Nie zachowano należytej staranności przy przygotowaniu postępowania w sprawie 
zamówienia na rozbudowę systemu wydruku wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych, co skutkowało udzieleniem w 2018 r. trzech zamówień na dostawę 
materiałów eksploatacyjnych bez stosowania ustawy Pzp, mimo że ich łączna wartość 
w ciągu roku przekroczyła kwotę (równowartość 30,0 tys. euro) uprawniającą do 
zwolnienia ze stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Zamówienie publiczne na rozbudowę systemu wydruku oraz materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pierwotnie było planowane jako część 
zamówienia wspólnego, przewidzianego do realizacji przez Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej (dalej: COAR). W lutym 2018 r. w Ministerstwie podjęto decyzję 
o samodzielnym przeprowadzeniu postępowania. Wniosek o przeprowadzenie 
postępowania został przekazany do Biura Dyrektora Generalnego 27 czerwca 2018 r., 
a postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zostało wszczęte 15 października 
2018 r.  

Do czasu zakończenia postępowania Ministerstwo zawarło w 2018 r. bez stosowania 
ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (kwota poniżej 30,0 tys. euro) trzy 

                                                      
24  Nr BDG-951/2018. 
25  Dz. U. Nr 2, poz. 22. 
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umowy26 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, traktując 
je jako części zamówienia na Rozbudowę systemu wydruku wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych, wyodrębnione na podstawie art. 6a ustawy Pzp. Umowy z 13 marca 
(na 157,3 tys. zł), z 3 sierpnia (na 98,9 tys. zł) zawarto kiedy nie było jeszcze wszczęte 
postępowanie w sprawie zamówienia głównego, a umowę z 30 listopada 2018 r. (na 
77,0 tys. zł) zawarto, gdyż przeciągało się w czasie postępowanie na główne 
zamówienie publiczne. 

  (dowód: akta kontroli str. 1848-2011, 2050-2081) 

Zdaniem NIK, zamawiający decydując się na udzielanie zamówienia w częściach 
z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp powinien, przystępując do szacowania wartości 
zamówienia, ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług lub dostaw tego 
samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od 
tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też 
sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 2 ustawy 
Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać 
wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania jego wartości. Zamówienie może 
stanowić odrębne zamówienie publiczne (którego wartość nie podlega zsumowaniu 
z innymi, wcześniej uwzględnionymi zamówieniami tego samego rodzaju), jeśli mimo 
zachowania należytej staranności nie było możliwości przewidzenia jego udzielenia.  

Kluczowe znaczenie mają okoliczności występujące w momencie zawierania pierwszej 
z wyżej wymienionych umów i dotyczące zasadności uznania, że postępowanie 
w sprawie zamówienia publicznego zostanie rozstrzygnięte do końca czerwca 2018 r. 
Pan Grzegorz Poręba, zastępca dyrektora BDG podał, że takie ramy czasowe przyjęto 
po uzgodnieniach roboczych z BIT, które miało złożyć wniosek o przeprowadzenie 
postępowania na początku marca 2018 r. Poinformował także, że biorąc pod uwagę 
średni czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego była wtedy 
możliwość udzielenia zamówienia w planowanym terminie. Pan Jacek Wasilewski, 
dyrektor BIT, wyjaśnił, że w lutym 2018 r. przewidywano, że dokumentacja 
przygotowana w celu przeprowadzenia zamówienia wspólnego przez COAR jest 
kompletna i nie będzie wymagała dokonywania znacznych modyfikacji i ponownych 
analiz, a tym samym będzie mogła być wykorzystana w całości na potrzeby 
postępowania. Według tych samych wyjaśnień na etapie przygotowywania wniosku 
o przeprowadzenie postępowania okazało się, że wobec znacznej złożoności 
postępowania (głównie w odniesieniu do systemu wydruku), opracowanie niezbędnej 
dokumentacji przetargowej zajmie więcej czasu, niż planowano. 

(dowód: akta kontroli str. 2050-2081) 

Zdaniem NIK, z powyższych wyjaśnień wynika, że w momencie zawierania pierwszej 
umowy zamawiający nie posiadał kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie 
postępowania w sprawie zamówienia publicznego, a nawet nie posiadał wiedzy co do 
szczegółowego zakresu postępowania. Przy zachowaniu należytej staranności należało 
więc sądzić, że postępowania nie uda się przeprowadzić w pierwotnie planowanym 
terminie. 

NIK zwraca również uwagę, że postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia 
wszczęto 15 października 2018 r., tj. prawie cztery miesiące po złożeniu wniosku o jego 
przeprowadzenie (27 czerwca 2018 r.). Wpłynęło to na konieczność zawarcia trzeciej 
umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych (umowa z 30 listopada 2018 r.), mimo 
że w drugiej umowie (z 3 sierpnia 2018 r.) przewidywano, że do połowy listopada 2018 
r. powinna zostać zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. Jak 
wyjaśnił Zastępca Dyrektora BDG, miała na to wpływ skomplikowana materia 
postępowania, w szczególności związana z częścią dotyczącą budowy i utrzymania 
systemu wydruku. Poinformował również, że na czas przygotowania postępowania 
wpłynął okres urlopowy oraz wykonywanie innych obowiązków przez członków komisji 
przetargowej z BIT.  

(dowód: akta kontroli str. 1893-1896) 

                                                      
26  Nr: BDG-133/2018 (BIT WFP 1438/2018), BDG-961/2018 (BIT WFP 1488/2018), BDG-961/2018 (BIT WFP 1514/2018). 
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Zdaniem NIK możliwość wystąpienia takich okoliczności powinna być uwzględniona 
przy planowaniu terminów realizacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego. 

 

2.2 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w części 45 zostały poniesione na realizację stałych zadań MSZ związanych 
z prowadzeniem polityki zagranicznej, wpłaty na rzecz funduszy i programów w zakresie 
pomocy zagranicznej oraz na płatność składek do organizacji międzynarodowych. 
W efekcie poniesionych wydatków majątkowych na kwotę 47 544,3 tys. zł m.in. 
sfinansowano zagraniczne inwestycje budowlane w 14 placówkach zagranicznych, 
zrealizowano zakupy wyposażenia, samochodów i urządzeń zabezpieczenia technicznego, 
sprzętu teleinformatycznego, licencji na oprogramowanie. W 2018 r. zakupiono również 
nieruchomość w Brukseli na rezydencję Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej 
przy NATO.  

(dowód: akta kontroli str.1015-1100, 1142-1148, 2651-2654) 
Na podstawie dokumentacji rozliczeniowej dotacji objętych szczegółową kontrolą ustalono, 
że w efekcie poniesionych wydatków zrealizowano określone w umowach zadania., tj. m.in: 

 zapewniono pomoc socjalną, medyczną i materialną dla uchodźców i ludności lokalnej 
na terenie Jordanii i Iraku, 

 przeprowadzono szkolenie i doposażono jednostki straży pożarnej w Kenii,  

 zakupiono sprzęt i wyposażenie dla zakładów usług rolniczych i wiejskich ośrodków 
usług pozarolniczych w Mołdawii.  

(dowód: akta kontroli str. 688-690, 1015-1100, 1142-1148, 2651-2654) 

Szczegółowym badaniem objęto realizowane w części 45 cztery podzadania budżetowe: 

 15.1.1 – Stosunki dwustronne i wielostronne w wymiarze politycznym i gospodarczym,  

 15.1.3 – Umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP, 

 15.2.2 – Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział 
w międzynarodowej pomocy rozwojowej, 

 15.3.1 – Pomoc i obsługa konsularna,  

pod względem prawidłowości określenia celów i mierników ich realizacji, rzetelności 
monitoringu mierników oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów. Badaniem objęto 
także sposób obliczania wartości miernika o nazwie: Ocena oddziaływania MSZ i placówek 
zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą w zadaniu 15.2 – ze względu na 
ustaloną w tym zakresie nieprawidłowość podczas kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2017 r. 

Badanie wykazało, że:  

 cele oraz mierniki realizacji celów zostały określone zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej; 

 monitoring mierników prowadzony był przez właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne MSZ na podstawie rzetelnych źródeł danych (z wyjątkiem miernika: 
Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za 
granicą w zadaniu 15.2), a wnioski z monitoringu stanowiły podstawę do sporządzania 
co kwartał informacji dla Ministra SZ na temat stopnia realizacji celów ujętych 
w budżecie zadaniowym; 

 na koniec 2018 r. w podzadaniach 15.1.1 – Stosunki dwustronne i wielostronne 
w wymiarze politycznym i gospodarczym i 15.1.3 – Umacnianie bezpieczeństwa 
zewnętrznego RP, osiągnięto wartości mierników realizacji celów na poziomie równym 
lub wyższym od planowanego w ustawie budżetowej; 

 w podzadaniu 15.2.2 – Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz 
udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej miernik Liczba przedsięwzięć 
promujących demokrację i prawa człowieka osiągnął wartość wyższą niż planowaną, 

Opis stanu 

faktycznego 
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a wartość miernika Stopień realizacji przedsięwzięć współpracy rozwojowej ujętych 
w Planie współpracy rozwojowej wyniosła 98% wobec planowanych 100% w związku 
z unieważnieniem jednego konkursu; 

 w podzadaniu 15.3.1 – Pomoc i obsługa konsularna wykonano wartość miernika Liczba 
zarejestrowanych czynności w zakresie pomocy konsularnej na poziomie wyższym niż 
planowano, oraz nie osiągnięto zakładanego Stopnia realizacji zadań w ramach 
rozbudowy i rozwoju systemów informatycznych służących zapewnieniu pomocy 
konsularnej (55% wobec planowanych 62%) – z wyjaśnień Pana Jacka Wasilewskiego, 
dyrektora BIT wynika, że niezrealizowane działania dotyczyły planowanej modyfikacji 
systemu Wiza-Konsul oraz systemu Odyseusz. 

(dowód: akta kontroli str. 2105-2314, 2651-2654) 

W wystąpieniu pokontrolnym z 17 kwietnia 2018 r., skierowanym do Ministra Spraw 
Zagranicznych po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r., NIK wnioskowała 
o zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji 
planów w układzie zadaniowym oraz zapewnienia spójności w zakresie treści 
sporządzanych dokumentów zarządczych (tj. planu działalności i dokumentacji dotyczącej 
budżetu w układzie zadaniowym). Wnioski nie zostały zrealizowane. W dalszym ciągu 
w tym zakresie występują nieprawidłowości (opisane poniżej w części Ustalone 
nieprawidłowości).  

1. Nie określono, tak samo jak w latach poprzednich, mierników wykonania zadań, 
podzadań i działań dla poszczególnych jednostek w części 45, w tym dla centrali MSZ 
jako dysponenta III stopnia, co utrudniało dokonanie rzetelnej oceny efektywności 
i skuteczności realizacji planów na poziomie tych jednostek. Pani Monika Zuchniak-
Pazdan wyjaśniła m.in., że w MSZ podjęto działania w celu wykorzystania jako 
elementu systemu kontroli zarządczej funkcjonujących mechanizmów planowania 
i sprawozdawczości oraz że znalazło to odzwierciedlenie w planie działalności Ministra 
Spraw Zagranicznych na 2018 r., gdzie w części C przyjęto cel: Wprowadzenie 
elementów służących zapewnieniu skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością 
planów w układzie zadaniowym. Poinformowała również o rozszerzeniu w 2019 r. na 
Instytuty Polskie pilotażowego powiązania planowania i sprawozdawczości z pomiarem 
efektywności realizacji planów w układzie zadaniowym (w 2018 r. taki pilotaż 
obejmował Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii).  

NIK podtrzymuje swoje stanowisko, że zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym27, sprawozdania w zakresie budżetu zadaniowego sporządzają 
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni. Zdaniem NIK, poszczególni 
dysponenci trzeciego stopnia w różny sposób przyczyniają się do realizacji celów zadań 
i podzadań budżetowych. Dla umożliwienia wykorzystania funkcji zarządczych układu 
zadaniowego niezbędne jest takie ukształtowanie przez MSZ struktury budżetu 
zadaniowego, aby uwzględniając specyfikę działalności służby zagranicznej, pozwolił 
na ocenę stopnia osiągnięcia celów przez podległe jednostki, a także efektywności (nie 
tylko skuteczności) tych jednostek poprzez porównanie efektów ich działalności 
z poniesionymi na ten cel wydatkami. NIK zauważa podejmowane wysiłki w celu 
realizacji wniosku pokontrolnego NIK, jednak w obecnym kształcie nie zapewniają one 
możliwości dokonania rzetelnej oceny efektywności i skuteczności realizacji planów na 
poziomie poszczególnych jednostek. 

(dowód: akta kontroli str. 2506, 2170-2177) 

2. Określono nierzetelnie, tj. na różnym poziomie, wartości docelowe czterech mierników 
stopnia realizacji celów obowiązujących w planie działalności Ministra Spraw 
Zagranicznych na 2018 r. dla działów administracji rządowej: sprawy zagranicznej 

                                                      
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm. 
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i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE z 29 listopada 2017 r. i w katalogu 
budżetu zadaniowego na 2018 r:  

–  w części A dla celu nr 2 planu działalności wartość docelowa miernika nr 5 Liczba 
wystąpień i prezentacji stanowiska RP na forum organizacji systemu Narodów 
Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych została określona na 
poziomie „602”, natomiast w układzie zadaniowym miernik dla działania 15.1.1.1 
Liczba wystąpień i prezentacji stanowiska RP na forum organizacji systemu 
Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych jako „275”, 

–  w części A dla celu nr 3 planu działalności wartość docelowa miernika nr 3 Liczba 
przedsięwzięć na forum organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji 
międzynarodowych w obszarze polityczno-społecznym została określona na 
poziomie „65”, natomiast w układzie zadaniowym miernik dla podzadania 15.1.1 
Liczba przedsięwzięć na forum organizacji Narodów Zjednoczonych i innych 
organizacji międzynarodowych w obszarze polityczno-gospodarczym i społecznym, 
jako „12”, 

–  w części A dla celu nr 3 planu działalności wartość docelowa miernika nr 3 Liczba 
odwiedzin stron internetowych www.msz.gov.pl i poland.com została określona na 
poziomie „ ≥ 3,5 mln”, natomiast w układzie zadaniowym miernik dla podzadania 
15.2.3 Liczba odwiedzin stron internetowych www.msz.gov.pl i poland.com, jako 
„4 500 000”, 

– w części A dla celu 5 planu działalności wartość docelowa miernika nr 2 Liczba 
zrealizowanych czynności konsularnych podlegających rejestracji została 
określona na poziomie „2 400 000”, natomiast w układzie zadaniowym miernik dla 
podzadania 15.3.1 Liczba zarejestrowanych czynności w zakresie pomocy 
konsularnej jako „2 000 000”. 

Jak wyjaśniła kierująca Biurem Dyrektora Generalnego, dokumenty planistyczne, 
w których opisane są ww. mierniki, są sporządzane w różnym czasie i w Ministerstwie 
skorzystano z możliwości dostosowania do ustawy budżetowej zapisów zawartych 
w planie działalności.  

NIK zwraca uwagę, że plan działalności określa zadania do wykonania w danym roku, 
a budżet w układzie zadaniowym uwzględnia finansowanie tych zadań, zatem mierniki 
określające stopień wykonania celów powinny być określone w obydwóch dokumentach 
na tym samym poziomie. Brak spójności tych dokumentów ogranicza ich przydatność 
jako narzędzi systemu kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str. 2113-2126, 2170-2177) 

3. W planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych na rok 2018 dla działów 
administracji rządowej: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w UE nie ujęto podzadań budżetowych przewidzianych w budżecie państwa w układzie 
zadaniowym, pomimo, że taki obowiązek wynikał z art. 70 ust. 2 ufp oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu 
działalności i sprawozdania z jego wykonania.  

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku gdy cel wskazany w planie działalności 
jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym, należy w planie podać 
wszystkie podzadania budżetowe wymienione w układzie zadaniowym służące 
realizacji celu. Tymczasem, w planie działalności MSZ (w części A i C planu) nie 
uwzględniono żadnych podzadań budżetowych, pomimo, że cele i mierniki działalności 
Ministra Spraw Zagranicznych na 2018 r. odpowiadały przyjętym w budżecie w układzie 
zadaniowym. 

Według wyjaśnień Pani Moniki Zuchniak-Pazdan, zastępcy dyrektora Kierującej BDG, 
nieujęcie w planie wszystkich podzadań budżetowych wynika z tego, że cele ujęte 
w planie działalności nie są w pełni tożsame z celami ujętymi w budżecie zadaniowym 
na rok 2018.  

(dowód: akta kontroli str. 2113-2126, 2170-2176) 
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4.  Nierzetelnie obliczono osiągniętą w 2018 r. wartość miernika dla zadania 15.2 pn. 
Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski za granicą. 
Wartość miernika jest wyrażana w skali od 1 do 4, gdzie 1 to ocena niedostateczna, 
2 to ocena dostateczna, 3 to ocena dobra, a 4 to ocena bardzo dobra. Wartość 
miernika obliczają poszczególne placówki dyplomatyczne według ustalonego wzoru 
i przekazują do MSZ w kwartalnych sprawozdaniach dotyczących wizerunku Polski 
w środkach masowego przekazu. Wartości te uwzględnia się przy obliczaniu wartości 
miernika dla potrzeb sprawozdawczości w układzie zadaniowym. 

W ocenie NIK obliczenia wartości miernika nie można uznać za rzetelne, ponieważ nie 
uwzględnia działalności wszystkich placówek zagranicznych. Jak wyjaśnił Pan Marek 
Szczepanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, 
mimo monitów nie wszystkie placówki przekazały sprawozdania, w związku z czym 
zdecydowano o dokonaniu obliczenia na podstawie sprawozdań przesłanych przez 
około 70% placówek. NIK zauważa również, że w sprawozdaniach placówki różnie 
interpretowały sposób liczenia poszczególnych składowych miernika (np. według wzoru 
placówka mogła dodać do wartości miernika jeden punkt w przypadku zrealizowania 
trzech publikacji promujących wizerunek Polski w najbardziej wpływowych mediach 
w kraju przyjmującym, a placówki przyjmowały wartość większą od jeden dodając sobie 
punkty za każde trzy publikacje), co miało wpływ na dużą rozpiętość wartości 
wykazywanych mierników. 

(dowód: akta kontroli str. 2295-2314, 2651-2653) 

NIK zauważa, że w wyniku podejmowanych przez DDPiK działań od 2019 r. przyjęto 
uproszczony sposób obliczania miernika przez placówki zagraniczne, co zdaniem NIK 
może pozytywnie wpłynąć na jednolitość prezentacji danych przez placówki.   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie wydatków budżetowych przez 
kontrolowaną jednostkę. Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny stwierdzone 
nieprawidłowości nie spowodowały obniżenia oceny pozytywnej. 

3. Sprawozdania    

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 45 rocznych łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz sprawozdań jednostkowych Ministerstwa jako 
dysponenta III stopnia i dysponenta głównego: 

 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 

 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 przez dysponenta części 45 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych Ministerstwa (dysponenta III stopnia) były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym z wyjątkiem 
sprawozdania Rb-27 łącznego dysponenta części i jednostkowego Ministerstwa jako 
dysponenta III stopnia (szczegółowy opis w części dotyczącej Ustalonych 
nieprawidłowości). Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał, poza opisaną poniżej 
nieprawidłowością, prawidłowość i rzetelność sporządzanych sprawozdań.  

Sporządzone korekty rocznych i za IV kwartał 2018 r. jednostkowych sprawozdań 
Ministerstwa jako dysponenta III stopnia oraz sprawozdań łącznych dla części 45 (Rb-23, 
Rb-N i Rb-27 w zakresie należności, Rb-Z oraz Rb-28 i Rb-BZ1 w zakresie zobowiązań) 
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wynikały m.in. z weryfikacji i aktualizacji sald kont oraz wpływu dokumentów księgowych, 
które należało ująć w księgach rachunkowych dotyczących 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2425-2456, 2471-2492, 2500-2510, 2515-1518, 2523-2559, 2561-
2569, 2571-2681) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sprawozdawczości stwierdzono, tak 
samo jak w roku ubiegłym, nieprawidłowość, polegającą na ujęciu w rocznym sprawozdaniu 
Rb-27 łącznym i dysponenta III stopnia z wykonania w części 45 planu dochodów 
budżetowych za 2018 r. w kolumnie zaległości netto, należności w kwocie 41,4 tys. zł 
(powstałej w związku z odstąpieniem przez MSZ umowy BDG-290/2015 z 16 kwietnia 2015 
r., dotyczącej obsługi technicznej oraz napraw bieżących samochodów marki Mercedes). 
Należność ta nie mogła być egzekwowana, gdyż jak wykazała kontrola, w odniesieniu do 
niej prowadzone było postępowanie sądowe (według stanu na dzień zakończenia czynności 
kontrolnych wyrok sądowy w sprawie nie był prawomocny). Ujęcie powyższej kwoty jako 
zaległości netto było niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 5 Instrukcji sporządzania sprawozdań 
budżetowych, która stanowi, że w odpowiednich kolumnach salda końcowego 
sprawozdania Rb-27 wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto 
(należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane). 
Dyrektor Biura Administracji Pani Ewa Fieduszkin-Sosnowska w wyjaśnieniach podała, że 
w 2018 r. MSZ powtórnie wystąpiło do Ministerstwa Finansów o opinię w sprawie sposobu 
ujmowania w sprawozdaniu Rb-27 należności, w tym zaległości netto do czasu 
rozstrzygnięcia sądowego i Ministerstwo Finansów potwierdziło prawidłowość ujęcia danych 
w sprawozdaniu Rb-27 przez MSZ.  

NIK podtrzymuje ubiegłoroczną ocenę, że do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia 
sądowego dotyczącego zapłaty, należność ta nie może być egzekwowana, w związku 
z czym nie spełnia definicji podanej w § 7 ust. 2 pkt 5 Instrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 2448-2449, 2480-2484, 2599-2601, 2682-2685)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz jednostkowych Ministerstwa jako dysponenta III 
stopnia i dysponenta głównego części 45 oraz łącznych i jednostkowych sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. 

VI. Wnioski 

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

1) zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji 
planów w układzie zadaniowym; 

2) zapewnienie spójności w zakresie treści sporządzanych dokumentów zarządczych 
(tj. planu działalności i dokumentacji dotyczącej budżetu w układzie zadaniowym); 

3) rzetelne szacowanie wartości zamówień częściowych w ramach postępowań w sprawie 
zamówień publicznych;  

4) egzekwowanie od beneficjentów przestrzegania obowiązku informowania o źródle 
finansowania projektów; 

5) sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Zagranicznych planów 
pozyskiwania nieruchomości; 

6) zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli nad realizacją inwestycji oraz 
pozyskiwaniem nieruchomości zagranicznych. 

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 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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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