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I. Dane identyfikacyjne 

Jednostka 
kontrolowana 

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

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 14 sierpnia 2019 r.1. 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

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. Tadeusz Wrona, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/25/2021 
z 14 stycznia 2021 r. 

2. Krzysztof Stasiak, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/26/2021 
z 14 stycznia 2021 r. 

3. Tomasz Płudowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/27/2021 
z 14 stycznia 2021 r. 

4. Łukasz Hertel, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/28/2021 
z 14 stycznia 2021 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny: 

–  wykonania budżetu państwa na rok 2020, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej  
17 – Administracja publiczna, części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne oraz części 80 – Regionalne izby obrachunkowe, w związku z wykonywaniem 
budżetu państwa, 

–  wykonania w 2020 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 europejskich3, w tym rzeczowe 
efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2020 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 (dalej: ufp).  

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego (w części 17 

                                                      
1  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie w składzie Rady 

Ministrów nr 1131.14.2019 (M.P. poz. 749), Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. poz. 1092). 

2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
3  Środki europejskie wystąpiły w części 17 i 80. 
4  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
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przeprowadzono również kontrolę prawidłowości windykacji zaległości oraz badanie 
prawidłowości ksiąg rachunkowych). 

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, 
- 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 w części 17 i 43, 
- analizy udzielania i rozliczania dotacji w części 43, 
- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości i rzetelności sporządzenia sprawozdań budżetowych, 

sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej, dotyczących 

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

budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach części 17, 43 i 80. 

W odniesieniu do Funduszu ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja przychodów Funduszu, 
- wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, 
- gospodarowanie wolnymi środkami, 
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym ujmowania w nich należności 

i zaległości, 
- prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2020 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: 

- 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. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV – Opis ustalonego stanu faktycznego 
oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności. 

III.  Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

A. Część 17 – Administracja publiczna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 
17 – Administracja publiczna. 

                                                      
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 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 w formie opisowej. 

Zakres kontroli  
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Wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego lub 
niegospodarnego wydawania środków publicznych. Stwierdzono nieprawidłowość, 
polegającą m.in. na niezapewnieniu możliwości ustalenia, czy uzasadnienia wydawane 
w toku postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sporządzane 
są terminowo i przekazywane niezwłocznie do obwinionych, stosownie do uregulowań 
zawartych w art. 137 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych6 (dalej: ustawa o naruszeniu dyscypliny), co 
NIK ocenia jako nierzetelność. 

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

B. Fundusz Rekompensacyjny 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego oraz sposób 
gospodarowania środkami Funduszu. 

Dysponent Funduszu terminowo i w pełnej wysokości przekazywał środki finansowe na 
wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. 
Roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 
IV kwartał 2020 r. zostały sporządzone prawidłowo i w wyznaczonym terminie. W toku 
opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość, która polegała na 
ujęciu ze zwłoką w księgach rachunkowych, a w konsekwencji również nieujęciu 
w sprawozdaniach Funduszu za I kwartał 2020 r., należności w kwocie 41,2 tys. zł z tytułu 
nienależnie wypłaconej rekompensaty, co było niezgodnie z art. 20 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7 (dalej: uor). 

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

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

Wydatki – poza przypadkami wskazanym poniżej w nieprawidłowościach – zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ufp 
i aktach wykonawczych. Sprawozdania budżetowe zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na:  

 zwłoce w przekazaniu informacji o niewykorzystanych środkach przez Dyrektora 
Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
(dalej: DWRMNiE) do Departamentu Budżetu8 (dalej: DB), czego skutkiem było 
dokonanie blokady nadmiernych środków dopiero 29 grudnia 2020 r.; 

 zawarciu umowy nr 11-11/WMNiE z 23 września 2020 r. z Towarzystwem Słowaków 
w Polsce (dalej: TSwP) na realizację zadania publicznego pn. Budowa Domu Kultury 
Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap II, mimo że załącznikiem do umowy był 
niezaktualizowany kosztorys inwestorski a podpisujący umowę przedstawiciele TSwP 
nie mieli umocowania prawnego; 

 nierzetelnej ocenie pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdania 
częściowego zadania publicznego pn. Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce 
Orawskiej – etap II, na podstawie umowy nr 11-11/WMNiE z 23 września 2020 r.; 

 niezłożeniu podpisu przez głównego księgowego części 43 na wszystkich 23 badanych 
umowach i aneksach do nich, dotyczących zadań publicznych realizowanych przez 
DWRMNiE, co było niezgodne z art. 54 ust. 3 pkt 3 ufp; 

 pominięciu we wszystkich 12 badanych umowach dotyczących mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego na realizację zadań publicznych, istotnych 

                                                      
6  Dz.U. z 2021 r. poz. 289. 
7  Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
8  Dyrektor DB wykonywał zadania dysponenta części 43. 
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postanowień znajdujących się w ramowym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 
do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań9 
(dalej: rozporządzenie PKPP); 

 zastosowaniu przez DWRMNiE w formularzu oceny ofert kursu euro, niezgodnego 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych10 (dalej: rozporządzenie Rady Ministrów). 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone nieprawidłowości 
spowodowały obniżenie oceny części 43 do oceny opisowej. 

D. Część 80 – Regionalne izby obrachunkowe 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 
80 – Regionalne izby obrachunkowe. 

Wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego lub 
niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Sprawozdania budżetowe zostały 
sporządzone terminowo i rzetelne. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nierzetelności 
w podejmowaniu działań nadzorczych przez Ministra SWiA na rzecz zgodnego z prawem 
obsadzania wakatów członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO), 
skutkującej tym, że dla ośmiu spośród 26 nieobsadzonych stanowisk członków kolegiów 
RIO na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ogłaszano konkursów lub ogłaszano je nie dochowując 
terminu wskazanego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na 
członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej11 (dalej: rozporządzenie z 23 kwietnia 
2004 r.). 

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

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

A. Część 17 – Administracja publiczna 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 202013 (dalej: ustawa budżetowa), dochody budżetu państwa 
w części 17 zostały zaplanowane w kwocie 56,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 
83,9 tys. zł, tj. o 49,8% wyższej od kwoty planowanej oraz stanowiącej 23,0% kwoty 
dochodów z roku ubiegłego (364,2 tys. zł). Dochody pochodziły głównie z wpływów z tytułu: 

- kar pieniężnych orzeczonych przez Międzyresortową Komisję Orzekającą w Sprawach 
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Komisja Orzekająca) 
(34,4 tys. zł), 

- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (18 tys. zł), 

- różnych opłat (15,9 tys. zł), 
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 

z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (12,2 tys. zł). 

                                                      
9  Dz.U. poz. 2057 
10  Dz. U. poz. 2453. 
11  Dz. U. Nr 130, poz. 1396, ze zm. 
12  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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Niższe niż w 2019 r. były dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz niższych 
wpływów z tytułu kar pieniężnych orzeczonych przez Komisję Orzekającą.  

 (dowód: akta kontroli str. 758-774, 803, 808, 938-1027, 1116, 1121-1123, 2855-2914, 

2998-3016, 3358-3373) 

Na koniec 2020 r., według łącznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 17 wystąpiły należności w łącznej kwocie 1229,3 tys. zł, w tym 
zaległości stanowiły 798,8 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. kwota należności była wyższa 
o 449,3 tys. zł, tj. o 57,6%, a kwota zaległości netto była wyższa o 419,8 tys. zł, 
tj. o 110,7%.  

Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego wynikał głównie z naliczenia przez Ministerstwo 
(dysponent III stopnia) kontrahentowi kary umownej z powodu opóźnienia w realizacji 
umowy wraz z naliczeniem kwartalnych odsetek ustawowych za opóźnienie na dzień 
31 grudnia 2020 r.14 oraz wzrostu należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych15. 

 (dowód: akta kontroli str. 758-774, 938-1027, 2855-2914, 2998-3016, 3054-3057) 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r.16, NIK stwierdziła przypadki kierowania do dłużników wezwań do zapłaty 
ze zwłoką oraz sporządzanie tytułów wykonawczych i zgłoszenia wierzytelności do syndyka 
masy upadłości na nieobowiązujących wzorach. 

(dowód: akta kontroli str. 410-411, 417, 430-452) 

Szczegółową kontrolą objęto w Ministerstwie 10 spraw związanych z egzekucją zaległości 
na łączną kwotę 179,5 tys. zł (23,8% kwoty zaległości). Wykazała ona, że Ministerstwo 
prowadziło systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności Skarbu Państwa oraz 
terminów przedawnienia należności. Wezwania do zapłaty były niezwłocznie kierowane do 
dłużników, zaś tytuły wykonawcze przekazywane organom egzekucyjnym były zgodne 
z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej17 
(zastąpionego rozporządzeniem z 25 maja 2020 r. o tej samej nazwie18), zatem wniosek 
NIK został zrealizowany. Ponadto ustalono, że w 2020 r. nie umarzano i nie odraczano 
należności pieniężnych. Stwierdzona nieprawidłowość została opisana poniżej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-143, 410-495, 3058-3138) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W trzech spośród 10 zbadanych spraw (dłużnicy: S.K., R.B. i T.R.) nie zachowano należytej 
staranności, gdyż nie udokumentowano przygotowania uzasadnień do orzeczeń 
Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, w sposób 
pozwalający na ustalenie, czy zostały zachowane terminy wskazane w art. 137 ust. 1 i 4 
ustawy o naruszeniu dyscypliny oraz czy orzeczenia wraz z uzasadnieniem były  
– stosownie do art. 137 ust. 4a tej ustawy – niezwłocznie przekazywane obwinionym. 
W przypadku sprawy dotyczącej T.R. nie zachowano także terminów określonych w art. 137 
ust. 1 i 4 ustawy o naruszeniu dyscypliny.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA (dalej: DKiN) wyjaśnił 
(z up. Ministra SWiA), że orzeczenia powinny zostać przesłane niezwłocznie po 
sporządzeniu uzasadnienia przez skład orzekający i przekazaniu go do obsługi Komisji 
celem wysłania, przy czym znaczenie dla terminowości przekazywania uzasadnień miała 
epidemia COVID-19 (ograniczenie w przemieszczaniu i praca zdalna w urzędach).  

                                                      
14  Kara umowna w wysokości 292,7 tys. zł (oraz odsetki w wysokości 6,1 tys. zł) naliczona podmiotowi HCP na 

podstawie noty księgowej nr 180/2020 z 3 lipca 2020 r. 
15  Wzrost z 228,9 tys. zł do 342,0 tys. zł. 
16  Wystąpienie pokontrolne nr KAP.410.001.05.202 z 3 czerwca 2020 r.  
17  Dz.U. z 2018 r. poz. 850. 
18  Dz.U. z 2020 r, poz. 968, rozporządzenie zostało uchylone z dniem 20 lutego 2021 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Biura Ministra wskazała, że w przypadku dłużników S.K. i R.B. Biuro nie dysponuje 
informacją o dacie przekazania podpisanych uzasadnień do osób zajmujących się obsługą 
komisji, ale w obu sprawach nastąpiło osobiste przekazanie uzasadnienia.  

NIK zauważa, że przekazanie uzasadnienia osobiście bez odnotowania tego w rejestrze 
korespondencji (czy to w sposób papierowy, czy elektroniczny), stanowi naruszenie 
art. 13 ust. 1 lub art. 40 ust. 3 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych19. 

W przypadku trzeciego dłużnika (T.R.) Dyrektor Biura Ministra podała, że uzasadnienie 
wpłynęło do Kancelarii Głównej MSWiA 37 dni od wydania orzeczenia, a zgodnie 
z przepisami orzeczenie sporządza się w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia z możliwością 
przedłużenia przez przewodniczącego komisji orzekającej do 35 dni. Według wyjaśnień 
Przewodniczącej Międzyresortowej Komisji Orzekającej o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy Ministrze SWiA, w opisywanym przypadku członkowie składu 
orzekającego nie występowali z wnioskiem o przedłużenie terminu, przy czym termin mógł 
zostać dotrzymany, o czym świadczy to, że po 19 dniach od wydania orzeczenia 
uzasadnienie zostało przekazane drogą e-mailową do akceptacji pozostałych członków 
składu orzekającego.  

 (dowód: akta kontroli str. 140-143, 3058-3138) 

Zdaniem NIK, projekt uzasadnienia przesłany do opiniowania członkom składu 
orzekającego nie może być uznany za ostateczny dokument, do którego odnosi się termin 
określony w art. 137 ust. 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny. Dlatego, w świetle braku 
potwierdzenia sporządzenia oraz przesłania ostatecznej wersji uzasadnienia do opisywanej 
sprawy, a także braku wniosku o przedłużenie terminu jego sporządzenia należy uznać, że 
nie zostały zachowane terminy określone w art. 137 ust. 1 i ust. 4 ustawy o naruszeniu 
dyscypliny.  

(akta kontroli str. 3058-3138) 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 17 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 
37 887,1 tys. zł (w tym wydatki niewygasające), co stanowiło 98,4% planu po zmianach 
(38 492,2 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. wydatki były niższe o 4522,2 tys. zł, tj. o 10,7%. 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 32 140,0 tys. zł 
(w tym wydatki niewygasające), co stanowiło 98,4% planu po zmianach (32 668,4 tys. zł). 
W porównaniu do 2019 r. wydatki w Ministerstwie były niższe o 4361,3 tys. zł, tj. o 11,9%. 
Niższy niż w 2019 r. poziom wydatków wynikał m.in. z niższego wykonania wydatków 
w grupach ekonomicznych: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (niższe koszty zwrotów za podróże służbowe 
członków komisji działających przy MSWiA); 

- wydatki bieżące (szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, informatycznych 
czy opłat pocztowych). 

- wydatki majątkowe (niższe wykonanie wydatków na realizację zadań związanych 
z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego oraz zakupów inwestycyjnych 
na potrzeby MSWiA).  
 (dowód: akta kontroli str. 9-328, płyty_CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 758-765, 803-822, 938-

1027, 1116-1125, 1141-1142, 2998-3016, 33147-3362, 3395-3442, 3501-3573) 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 

                                                      
19  Dz.U. Nr 14, poz. 67.  
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budżetowego20 (dalej: rozporządzenie z 28 grudnia 2020 r.) ujęto wydatki w części 17 
w kwocie 464,7 tys. zł na planowany do realizacji w 2020 r. zakup 90 komputerów 
przenośnych. W grudniu 2020 r. MSWiA otrzymało od dostawcy informację o zmianie 
terminu realizacji umowy w związku z poważnymi utrudnieniami, które były spowodowane 
ograniczeniami w dostępności komputerów w łańcuchach dostaw oraz w fabrykach 
producentów, jak również z uwagi na problemy z logistyką dostaw (efekty pandemii). 
W następstwie tego podjęto decyzję o zgłoszeniu przedmiotowych wydatków jako 
niewygasających z upływem 2020 roku. Ustalono, że 13 stycznia 2021 r. protokołem 
przyjęcia-przekazania, MSWiA dokonało odbioru komputerów, a faktura za zakup została 
opłacona 27 stycznia 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 806-807, 821-822, 1187-1195, 1237,1240, 1243-1246) 

Wydatki poniesione w 2020 r. na wynagrodzenia wyniosły 19 857,2 tys. zł i w porównaniu 
do 2019 r. – 19 914,9 tys. zł były niższe o 57,7 tys. zł, tj. o 0,3%. Przeciętne zatrudnienie 
w części 17 w 2020 r. wynosiło 169 osób i było o 16 osób niższe niż w 2019 r. W 2020 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 8611,90 zł 
i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. (7770,70 zł) o 841,2 zł, tj. 10,8%.  

 (dowód: akta kontroli str. 694-703, 2998-3016, 3139-3146, 3710) 

Wydatki majątkowe wyniosły 1146,4 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach 
(1149,6 tys. zł). Były one niższe o 2993,8 tys. zł, tj. 62,3% niż w 2019 r. (4140,2 tys. zł). 
Zmniejszenie dotyczyło wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem 
systemu powiadamiania ratunkowego (z 3708,0 tys. zł w 2019 r. do 1047,1 tys. zł w 2020 r.) 
oraz zakupów inwestycyjnych (z 343,0 tys. zł w 2019 r. do 99,3 tys. zł w 2020 r.) 

W Ministerstwie (dysponent III stopnia), z pierwotnie zaplanowanych na 2020 r. sześciu 
zadań zrealizowano dwa21. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych, 
polegających na zwiększeniu planu wydatków z 274,0 tys. zł do 1149,6 tys. zł wprowadzono 
dziewięć dodatkowych zadań22. Łącznie w trakcie roku zrealizowano 11 zadań (w tym 
wszystkie wprowadzone w trakcie roku).  

 (dowód: akta kontroli str. 1110-1115, 2915-2920, 3017-3053) 

Plan wydatków Ministerstwa (dysponent III stopnia) na 2020 r. w części 17 został pierwotnie 
zwiększony łącznie o 6917,5 tys. zł z trzech pozycji rezerwy celowej budżetu państwa23. 
W trakcie roku decyzjami Ministra Finansów kwota rezerw została zmniejszona  
 

  

                                                      
20  Dz. U. poz. 2422. 
21  W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zakupu: systemu monitorowania infrastruktury IT (68,0 tys. zł), 

systemu ochrony poczty elektronicznej/antyspamowy/antywirusowy (25,0 tys. zł), przenośnego rozwiązania 
do analizy sieci LAN/WAN/WFI (11,0 tys. zł), a także modyfikacji i rekonfiguracji Aplikacji Mobilnej Alarm 112 
(15,0 tys. zł). 

22  Zakup terminala video-konferencyjnego (17,8 tys. zł), zakup i wdrożenie systemu do zdalnej pomocy 
użytkownikom usług teleinformatycznych (28,1 tys. zł), zakup niszczarki przemysłowej (9,6 tys. zł), zakup 
aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami (4,4 tys. zł), rozbudowa monitoringu pod kątem zarządzania 
systemem NMS i VENO obiektu Domaniewskiej z obiektu Batorego (11,0 tys. zł), modernizacja systemu 
kontroli dostępu na obiekcie przy ul. Batorego (14,9 tys. zł), modyfikacja ściany wizyjnej, w tym wymiana 
monitorów na nowe dedykowane do pracy ciągłej (227,9 tys. zł), modernizacja systemu PKiD Centralnego 
punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (514,1 tys. zł), zakup 20 szt. Konsol oraz stacji dostępowych 
na potrzeby środowiska szkoleniowego Systemu Teleinformatycznego CPR (307,5 tys. zł). 

23  poz. 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, poz. 20 – Środki na szkolenia 
i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019 
(sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla dwóch 
urzędników służby cywilnej mianowanych 1 grudnia 2019 r.), poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (organizacja konferencji pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”. 
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do 6237,0 tys. zł24. 

Środki pochodzące z rezerwy celowej (po zmniejszeniach) zostały wykorzystane w kwocie 
6234,5 tys. zł, tj. w 99,9%, głównie na usługi utrzymaniowe, rekonfiguracyjne i wsparcia 
technicznego dla systemów informatycznych (Aplikacji Systemu Informatycznego Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego (CPR), Podsystemu Zintegrowanej Łączności w CPR, 
aplikacji mobilnej alarm 112) oraz modernizację ściany wizyjnej. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków przeniesionych do planu wydatków MSWiA 
z rezerwy celowej (poz. 9 i 20)25 w łącznej kwocie 6194,5 tys. zł (99,4 % rezerw) wykazało, 
że kwotę tę wydatkowano zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały 
utworzone i przekazane. 

(dowód: akta kontroli str. 2964-2997) 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., NIK stwierdziła niecelowe wnioskowanie o środki z rezerwy celowej 
w kwocie 260,0 tys. zł. Badanie wykorzystania rezerw celowych w 2020 r. nie wykazało 
takich nieprawidłowości, a zatem wniosek NIK został zrealizowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 410-411, 416-417, 2964-2997) 

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków dysponenta cz. 17 wynikało głównie z:  

 oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych (m.in. modernizacja ściany wizyjnej złożonej z paneli LCD 
i zakup 20 szt. konsol na potrzeby prowadzenia szkoleń oraz egzaminów Operatorów 
Numerów Alarmowych); 

 niższych, niż zakładano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem 
i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego; 

 oszczędności w ramach godzin rekonfiguracyjnych dla infrastruktury sprzętowej 
Podsystemu Zintegrowanej Łączności w CPR i zleceń dla aplikacji mobilnej Alarm 112; 

 niższych zwrotów kosztów za podróże służbowe członków komisji działających przy 
MSWiA (ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenia odbywały się rzadziej lub 
zdalnie); 

 mniejszej liczby awarii i co za tym idzie mniejszych kosztów związanych z ich 
usuwaniem; 

 odwołania szkoleń lub organizacji szkoleń w formie on-line za niższą cenę; 

 przesunięcia przez Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w konkursie 
otwartym prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(dalej: PO WER)26, terminów wnioskowania o kolejne transze dofinansowania z 2020 r. 
na 2021 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2915-2920, 3017-3053) 

W trakcie 2020 r. w związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano siedmioma 
decyzjami blokad planowanych wydatków budżetu państwa w części 17 w kwocie ogółem 
3383,8 tys. zł. W dwóch przypadkach (na łączną kwotę 3227,0 tys. zł), podstawą blokady 
były decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej27 wydane w związku 

                                                      
24  Zmniejszenie dotyczyło rezerwy spod poz. 9 udzielonej decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z 13 maja 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597 na kwotę 6 849,9 tys. zł zmniejszonej w trakcie roku 
łącznie o 680,6 tys. zł decyzjami z 23 października 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597.K01, 
z 5 grudnia 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.MF.1597.K02 i z 18 grudnia 2020 r. 
nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597.K03. 

25  Badaniem objęto środki z rezerwy celowej spod poz. 9 udzielonej decyzją Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju z 13 maja 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597 na kwotę 6849,9 tys. zł (zmniejszonej 
decyzjami z 23 października 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597.K01, z 5 grudnia 2020 r. 
nr MF/FS7.4143.3.127.MF.1597.K02 i z 18 grudnia 2020 r. nr MF/FS7.4143.3.127.2020.MF.1597.K03) oraz 
spod poz. 20 udzielonej decyzją z 19 maja 2020 r. nr MF/FS3.4143.3.93.2020.MF.1753 na kwotę 
27,6 tys. zł. 

26  Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 (Działanie 2.18 POWER). 
27  Decyzja nr MF/BP2.4143.19.46.2020.BLOKz 26 listopada 2020 r. na kwotę 1300 tys. zł i decyzja 

nr MF/BP2.4143.19.46.2020.BLOK.K01 z 23 grudnia 2020 r. na kwotę 1927 tys. zł.  
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z decyzjami Prezesa Rady Ministrów28 o blokowaniu wydatków na podstawie art. 31 ust. 2 
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o COVID-19)29.W pozostałych pięciu 
przypadkach30 (na łączną kwotę 156,8 tys. zł), decyzje o blokowaniu środków zostały 
podjęte przez Ministra SWiA na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po 
oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek 
uzasadniających ich zablokowanie31. 

(dowód: akta kontroli str. 704-713, 3625-3707)  

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., NIK stwierdziła nieuzasadnioną zwłokę w podjęciu decyzji o blokowaniu 
wydatków w kwocie 1000,0 tys. zł. Badanie blokad wydatków dokonywanych w 2020 r. nie 
wykazało przypadków zwłoki, a zatem należy uznać, że wniosek NIK został zrealizowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 410-411, 415-416, płyta_CD6, 424-425, 3625-3707) 

Z budżetu dysponenta części 17 udzielono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi jednej dotacji 
na prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w wysokości 2525,0 tys. zł. 
Dotacja została wykorzystana w 100%. Badanie wykazało, że dotacja została wykorzystana 
zgodnie z przeznaczeniem określnym w umowie i rozliczona, na podstawie złożonego 
sprawozdania, w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp.  

(dowód: akta kontroli str. 2921-2963) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 3398-3400, 3451-3498, 3527-3530) 

Zobowiązania w części 17 na koniec 2020 r. wynosiły 2473,6 tys. zł i były wyższe 
o 396,9 tys. zł, tj. o 19,1%, niż na koniec 2019 r. (2076,7 tys. zł). Największy udział miały 
w nich zobowiązania dotyczące: wynagrodzeń w tym głównie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi (1341,1 tys. zł), faktur których termin płatności 
przypadał w styczniu 2021 r. (619,6 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie 
wystąpiły. 

 (dowód: akta kontroli str. 3395-3442, 3501-3573) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych32 (dalej: Pzp) objęto wydatki budżetu 
państwa w kwocie 5122,5 tys. zł (w tym zamówienia publiczne o wartości 334,7 tys. zł), 
poniesione w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia), które stanowiły 15,9% jego 
wydatków. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom 
budżetowym Ministerstwa – dysponenta III stopnia. Badana próba wyniosła 4787,8 tys. zł 
(wydatki bieżące – 4011,4 tys. zł i majątkowe – 776,4 tys. zł). Próba wylosowana metodą 
monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) dotyczyła 
32 zapisów o łącznej wartości 4144,9 tys. zł, a próba dobrana celowo (według osądu 
kontrolera) dotyczyła ośmiu zapisów na łączną kwotę 642,9 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 3873-3882, 3889-3923, płyta_CD16) 

Badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w Pzp w odniesieniu do 
dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których łączna wartość wynosiła 
409,5 tys. zł: jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 

                                                      
28  Decyzje: bez numeru z 26 listopada 2020 r. oraz nr BPRM.213.18.6.2020 z 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

blokowania planowanych na rok 2020 wydatków budżetu państwa. 
29  Dz.U. poz. 1842, ze zm. 
30  Decyzje: nr 17.4143.12.1.2020.BD z 23 listopada 2020 r. nr 17.4143.14.1.2020.KBD z 17 grudnia 2020 r., 

nr 17.4143.12.2.2020.BD z 29 grudnia 2020 r., nr 17.4143.12.3.2020.BD.POWER z 29 grudnia 2020 r., 
nr 17.4143.12.4.2020.BD.POWER z 29 grudnia 2020 r. 

31  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.  

32  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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wynosiła 305,0 tys. zł33 i jedno, do którego nie miały zastosowania przepisy Pzp (wyłączenie 
na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy) o wartości 104,5 tys. zł34.  

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 trybu udzielania 
zamówienia publicznego, wyłączenia stosowania Pzp, a także badanie w zakresie 
stosowania procedur określonych w Pzp oraz w wewnętrznych regulacjach MSWiA35 nie 
wykazało nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 661-669, 3924-4084, 4095-4108, płyty_CD11, CD13) 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., NIK stwierdziła nieprawidłowość polegającą na zawarciu umowy na 
zakup licencji oprogramowania antywirusowego, która nie zabezpieczała w pełni interesów 
MSWiA. Badania wydatków w 2020 r. nie wykazało, aby umowy zawierały niekorzystne dla 
MSWiA postanowienia, a zatem należy uznać, że wniosek NIK został zrealizowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 410-411, 416, 426-429) 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w MSWiA wprowadzono Zasady pracy 
zdalnej w MSWiA określone przez Dyrektora Generalnego MSWiA, które każdorazowo są 
załączane do polecenia pracy zdalnej wydawanego przez Dyrektor Generalną MSWiA.  

W okresie od marca do grudnia 2020 r. pracę poza siedzibą MSWiA (w formie zdalnej) 
wykonywało średnio 47% pracowników zatrudnionych w ramach cz. 1736. Z tego tytułu 
poniesiono dodatkowe wydatki w kwocie 743,0 tys. zł brutto m.in. na zakup: laptopów 
(692,1 tys. zł), dostawy i wdrożenia systemu do zdalnej pomocy użytkownikom usług 
teleinformatycznych (28,1 tys. zł), licencji oprogramowania biurowego do laptopów 
(21,0 tys. zł) i licencji oprogramowania antywirusowego (1,8 tys. zł). Z danych przekazanych 
przez MSWiA wynika, że w związku ze zdalną pracą pracowników MSWiA w 2020 r. 
w cz. 17 budżetu państwa, w porównaniu do roku 2019 r.37 zmalały wydatki na: materiały 
kancelaryjno-biurowe – zmniejszenie z 35,6 tys. zł do 22,6 tys. zł, tj. o 13,0 tys. zł (36,6%) 
i na paliwo – zmniejszenie z 33,5 tys. zł do 14,3 tys. zł, tj. o 19,2 tys. zł (57,3%). W 2020 r. 
w MSWiA nastąpiło obniżenie kosztów z tytułu opłat za energię cieplną, wodę i ścieki38. 

(dowód: akta kontroli str. 677-693, 3711) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

                                                      
33  Postępowanie nr BZP-WPP-2374-1-38-DT-PN pn.: Dostawa 20 szt. konsol operatorów numerów 

alarmowych, na potrzeby środowiska szkoleniowego Systemu Teleinformatycznego Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego (umowa NR BZP-WPP-2375-1-30-DT-PN/2020 z 14 grudnia 2020 r.) na 
kwotę 305 tys. zł, zawarta z Wykonawcą DGT Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie. Wydatek z tytułu 
wykonanej umowy wyniósł w 2020 r. 305 tys. zł (w całości pochodzący ze środków cz. 17). 

34  Postępowanie nr BZP-ZZP-2374-41-DAP-4.8-UM-2020 pn.: Opracowanie i redakcja Poradnika dostępności 
w samorządzie oraz realizacja działań upowszechniających informacje zawarte w Poradniku w postaci 
szkoleń i doradztwa dla podmiotów, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach 
konkursu pn. Dostępny samorząd (umowa nr BZP-ZZP-2375-39-DAP-4.8/2020 z 25 września 2020 r.) na 
kwotę 104,5 5 tys. zł, zawarta z Wykonawcą z Spółdzielnią Socjalną ”FADO” z siedzibą w Łodzi. Wydatek 
z tytułu wykonanej umowy wyniósł w 2020 r. w cz. 17 - 29,7 tys. zł. 

35  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. 

36  W okresie od marca do grudnia 2020 r. udział pracowników wykonujących pracę zdalną w cz. 17 wynosił od 
7% we wrześniu do 79% w kwietniu.  

37  Porównując okres marzec-grudzień 2019 i marzec-grudzień 2020. 
38  W przypadku energii cieplnej oszczędności wyniosły 30,0 tys. zł (13,7%), wody 3,0 tys. zł (20,5%), 

odprowadzania ścieków 2,0 tys. zł (10,0%). Ponadto w obiekcie przy ul. Domaniewskiej zmniejszyły się 
koszty energii elektrycznej o 6,8 tys. zł (6,2%).Należy przy tym mieć na uwadze, że wskazane dane za 
2020 r. nie uwzględniały kosztów za grudzień (brak obciążenia a jedynie podana szacunkowa wartość 
opłat).  
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2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2020 r. wydatki ze środków europejskich dysponenta części 17 zostały zrealizowane 
w kwocie 11 303,5 tys. zł, co stanowiło 79,6% planu po zmianach (14 209,0 tys. zł). Środki 
te zostały przekazane przez dysponenta głównego beneficjentom na współfinansowanie 
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(dalej: PO WER), działania 2.18 Wysoka jakość usług administracyjnych, dla którego 
MSWiA pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. W porównaniu do wydatków zrealizowanych 
w 2019 r. (30 949,3 tys. zł) wydatki były niższe o 19 645,8 tys. zł (tj. o 63,5%). 

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich (dalej: DFE) wyjaśnił, że 
zmniejszenie wydatków środków europejskich w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wynika 
z liczby realizowanych projektów w danym roku, stopnia zaawansowania tych projektów, jak 
również zależy od liczby planowanych do podpisania nowych umów. W związku z tym 
poziom planowania budżetu środków europejskich jest różny i często nieporównywalny rok 
do roku. Natomiast niższe niż planowane wykonanie wydatków w 2020 r. spowodowane 
było m.in. zwrotami przez beneficjentów tzw. oszczędności projektowych, które 
pomniejszają wykonanie wydatków środków europejskich oraz przesunięciami przez 
beneficjentów terminów wnioskowania o kolejne transze dofinansowania z 2020 r. na 
2021 r. (ze względu na sytuację epidemiczną w kraju).  

 (dowód: akta kontroli str. 3501-3573, 3582-3585, 3708-3709) 

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie wyniosły 436,2 tys. zł (całość 
w ramach PO WER), co stanowiło 70% planu po zmianach (623,5 tys. zł). Jak podał 
Zastępca Dyrektora DFE niepełne wykonanie planu wynikało ze zmiany charakteru działań 
projektowych (rezygnacji lub przesunięcia spotkań na 2021 r., prowadzenia spotkań 
w formie on-line, czy długotrwałej nieobecności pracownika, którego wynagrodzenie było 
płatne ze środków UE). 

 (dowód: akta kontroli str. 3395-3442, 3582-3585) 

W związku z niższym wykorzystaniem środków europejskich Minister SWiA dokonał trzech 
blokad planowanych wydatków w części 17 w łącznej kwocie 2247,1 tys. zł39. Blokad 
dokonano niezwłocznie po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 3659-3697)  

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

 (dowód: akta kontroli str. 3534) 

Kontrola wykazała, że wydatki (płatności) z budżetu środków europejskich zrealizowanych 
przez dysponenta części 17 oraz kwoty zwrotów wykazane w księgach rachunkowych 
(konto 227 – Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich), były zgodne 
z informacją o zrealizowanych płatnościach oraz o zwrotach środków, przekazaną 
dysponentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 3534 i 3536- 3537) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków objęto wydatki 
budżetu środków europejskich w kwocie 64,5 tys. zł (w całości były to wydatki bieżące), co 
stanowiło 14,8% wydatków poniesionych z tego tytułu w 2020 r.40 w Ministerstwie.  
Środki te zostały wydatkowane w ramach Pomocy Technicznej dla PO WER41 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie 
z zatwierdzonymi planami rzeczowymi i finansowymi, a także zasadami w zakresie  
  

                                                      
39  Blokady dotyczyły środków finansowych w ramach projektów „Samorząd bez barier”, „System 

monitorowania usług publicznych SMUP – wdrożenie” oraz konkursu otwartego POWR.02.18.00-IP.01-00-
004/18 w ramach działania 2.18 POWER. 

40  Kwota 52,3 tys. zł dobrana metodą MUS, zaś kwota 12,2 tys. dobrana celowo według osądu kontrolera. 
41  Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pomocy technicznej w ramach PO WER 2014-2020 na 

lata 2019-2020 z dnia 30 października 2018 r., Nr UDA-POWR.06.01.00-00-0101/18-00. 
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kwalifikowalności dla PO WER.  
 (dowód: akta kontroli str. 3401-3405, płyta_CD16) 

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 obsługi administracyjnej obywatela, 
zarządzaniem kryzysowym oraz na zadania wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego42. 

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych (1146,4 tys. zł), m.in.: 

 przeprowadzono modernizację Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego (514,1 tys. zł); 

 zakupiono 20 szt. konsol oraz stacji dostępowych na potrzeby szkoleń operatorów 
numerów alarmowych (307,5 tys. zł); 

 przeprowadzono modernizację ściany wizyjnej (227,9 tys. zł); 

  wdrożono system do zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych 
(28,1 tys. zł). 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonywaniem budżetu w części 17, dokonując ocen wykonania planu dochodów 
i wydatków za I półrocze 2020 r. oraz analiz budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym.  

(dowód: akta kontroli str. 1267-1269, 1352-1354, 1397-1473, 1594-1596, 2998-3052) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w 2020 r. przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Zrealizowano 
wydatki budżetowe z zachowaniem, zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego wydatkowania 
środków publicznych. 

3.  Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

3.1 Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 17 – Administracja 
publiczna rocznych łącznych sprawozdań za 2020 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 
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 2020 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

                                                      
42  Dz.U. z 2021 r., poz. 268, ze zm. 
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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. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania 
sprawozdań. Sprawozdania przedstawiały wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach.  

 (dowód: akta kontroli str. 1267-1269, 1352-1354, 1397-1471, 1594-1596, 3374-3581) 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych43 sporządzono korektę sprawozdania Rb-BZ1 
(sprawozdanie dysponenta III stopnia)44 dotyczącą wykonania miernika do zadania 2.4 i do 
działania 2.4.2.1. Korekta została uwzględniona w sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 
17, złożonym w obowiązującym terminie. 

 (dowód: akta kontroli str. 3586-3624) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 3.2 Księgi rachunkowe 

Kontrolą objęto prawidłowość prowadzenia ksiąg Ministerstwa (dysponenta III stopnia). 

W okresie objętym kontrolą księgi rachunkowe w MSWiA prowadzone były osobno dla 
dysponenta części budżetowych i dysponenta trzeciego stopnia. Księgi dysponenta 
III stopnia prowadzone były w Biurze Administracyjno-Finansowym przy wykorzystaniu 
systemu finansowo-księgowego FT-FK7. 

 (dowód: akta kontroli str. 150-151, 677-693, płyta_CD4) 

Księgi rachunkowe prowadzone były w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 10 
uor, opisującą przyjęte przez Ministerstwo zasady (politykę) rachunkowości45, oraz inne 
dokumenty, takie jak instrukcje i zarządzenia wewnętrzne46. W dokumentacji tej osobno 
ujęto zasady dla dysponenta części oraz dysponenta trzeciego stopnia. Spełniała ona 
podstawowe wymogi określone w art. 10 uor. Ustalono ponadto, że organizacja 
rachunkowości i system kontroli zarządczej zapewnia w sposób racjonalny prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

Ustalono, że w zakresie dotyczącym inwentaryzacji obowiązuje zarządzenie nr 53 Dyrektora 
Generalnego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
inwentaryzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Analiza dokumentu wykazała, że nie 
wszystkie jego przepisy są aktualne, np. § 2 ust. 2, w którym w katalogu jednostek, spośród 
których nie mogą być wybierani członkowie komisji inwentaryzacyjnej wykazany jest 
Wydział Dochodów Budżetowych i Obsługi Finansowej Funduszy, który nie funkcjonuje już 
w strukturze BAF. Ponadto w związku ze zmianami organizacyjnymi w administracji 
rządowej zmianie uległ zakres przedmiotowy w działalności Ministerstwa oraz zmiana jego 
nazwy. 

Dyrektor Generalna wyjaśniła, że MSWiA powstało wskutek przekształcenia MSW 
i włączone zostały do niego komórki organizacyjne i pracownicy wcześniej istniejącego 
ministerstwa. Przyznała ponadto, że w zarządzeniu jest wymieniona komórka, która jest 

                                                      
43  9 kwietnia 2021 r. 
44  Korekta z 26 lutego 2021 r. 
45 Zarządzenie nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dysponenta części budżetowych: 17 – Administracja publiczna, 
42 - Sprawy wewnętrzne, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe oraz dysponenta Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, zmienione 
zarządzeniami: nr 62 z dnia 29 grudnia 2016 r., nr 58 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz nr 66 z dnia 28 grudnia 
2018 r., nr 30 z 24 grudnia 2019 r., nr 91 z 23 grudnia 2020 r.  

46 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: nr 53 z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, nr 85 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nr 86 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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wyłączona ze struktury BAF, jednak mimo to nie była naruszana zasada polegająca na tym, 
że do zespołów spisowych oraz komisji inwentaryzacyjnej nie były powoływane osoby 
odpowiedzialne materialnie za inwentaryzowane składniki, jak również pracownicy 
odpowiedzialni za obszar objęty inwentaryzacją (tj. osoby i pracownicy prowadzący 
ewidencję inwentaryzowanych składników) oraz osoby niebędące w stanie z innych 
względów zapewnić rzetelności i bezstronności spisu (np. osoby mające dostęp do stanów 
ewidencyjnych zapasów magazynowych). Poinformowała jednocześnie, że w najbliższym 
czasie zostaną podjęte prace nad aktualizacją wskazanego zarządzenia ws. inwentaryzacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 3738-3835) 

Dane z bilansu zamknięcia za 2019 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg 
rachunkowych jako bilans otwarcia na 1 stycznia 2020 r.  

Suma zapisów w dzienniku zgodna była z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej 
za 2020 r. Również suma sald kont analitycznych była zgodna z saldami kont syntetycznych 
wykazanymi w zestawieniach obrotów i sald kont syntetycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 3712-3734, 3883-3888, płyty_CD8, CD9) 

Szczegółowe badania pod kątem poprawności formalnej i wiarygodności ksiąg 
rachunkowych dysponenta III stopnia przeprowadzono na próbie 41 zapisów księgowych 
(33 dobranych metodą MUS i ośmiu dobranych celowo na podstawie osądu kontrolera) 
o łącznej wartości 4306,0 tys. zł, która została uzupełniona 12 zapisami o łącznej wartości 
1197,5 tys. zł, wyselekcjonowanymi na podstawie przeprowadzonego przeglądu 
analitycznego ksiąg rachunkowych. Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje 
gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że w zakresie 
zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań 
dysponenta części 17 prowadzone były nieprawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 3735-3737, 3836-3882, płyta_CD16) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość i rzetelność sporządzenia przez 
kontrolowaną jednostkę sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych w części 17, a także prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych dla 
dysponenta III stopnia. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie 
danych wynikających z ksiąg rachunkowych, w których znajdowały się poprawne zapisy 
dotyczące dokonywanych operacji gospodarczych. 

B. Fundusz Rekompensacyjny 

1. Wykonanie planu finansowego Funduszu 

1.1. Wykonanie planu przychodów 

Zrealizowane w 2020 r. przychody Funduszu wyniosły ogółem 136 565,8 tys. zł i w stosunku 
do planu według ustawy budżetowej były wyższe o 18 215,8 tys. zł, tj. o 15,4%. Wykonanie 
wyższych przychodów, jak podał Dyrektor Departamentu Budżetu, wynikało głównie z ujęcia 
w ewidencji księgowej należności Funduszu z lat ubiegłych dotyczących nienależnie 
wypłaconych rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
RP w kwocie 15 614,2 tys. zł. Największą część przychodów (108 350,0 tys. zł) osiągnięto 
ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (dalej: ZWRSP). Pozostałe przychody w kwocie 12 601,6 tys. zł 
stanowiły głównie odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie terminowe 
u Ministra Finansów (94,2%). 

W porównaniu z rokiem 2019, zrealizowane przychody były niższe o 55 674,9 tys. zł, 
tj. o 29,0%. Zrealizowane przychody były również niższe w porównaniu z rokiem 2018 
(o 236 632,5 tys. zł, tj. 63,4%). Dyrektor Departamentu Budżetu podał, że główną przyczyną 
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niższych przychodów w 2020 r. w stosunku do lat 2018-2019 było obniżenie w 2020 r. wpłat 
z ZWRSP na podstawie § 7b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa47, ograniczającego przychody Funduszu na 2020 r. 
(obniżenie z 32% do 23% kwoty wyliczonej od sprzedaży gruntów w przetargach oraz 
obniżenie z 7% do 5% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP).  

Zmiana ww. przepisów, która spowodowała obniżenie w 2020 r. wpłat z ZWRSP, została 
ujęta w planie przychodów Funduszu na 2020 r., który wyniósł 118 350,0 tys. zł i był niższy 
o 25,6% (o 40 750,0 tys. zł) od planu przychodów z 2019 r. (159 100,0 tys. zł).  

Należności Funduszu na koniec 2020 r. wyniosły 124 624,4 tys. zł i w porównaniu do roku 
2019 (153 636,4 tys. zł) były niższe o 29 012,0 tys. zł, tj. o 18,9%. Należność stanowiła 
głównie zaliczka za IV kwartał 2020 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(dalej: KOWR) z tytułu sprzedaży oraz odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP (została 
ona przekazana na rachunek Funduszu 29 stycznia 2021 r.). Na koniec 2020 r. wystąpiły 
zaległości w wysokości 221,9 tys. zł z powodu nadpłaconych i nienależnie wypłaconych 
rekompensat. 

 (dowód: akta kontroli str. 4283-4326, 4332-4356, 4450-4458, 4468-4535) 

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

1.2. Wykonanie planu kosztów 

W 2020 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w łącznej wysokości 
127 302,5 tys. zł, co stanowiło 31,0% 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 
(98 692,0 tys. zł, tj. 77,5%) oraz zwrot KOWR środków nadpłaconych do FR za 2019 r. 
(27 157,9 tys. zł, tj. 21,3%). Pozostałe koszty (1 452,5 tys. zł) stanowiła prowizja za obsługę 
bankową dla BGK oraz koszty dotyczące Systemu Informatycznego Rejestrów (dalej: SIR). 
W porównaniu do 2019 r. poniesione koszty ogółem zmniejszyły się o 569,6 tys. zł 
tj. o 0,4%. 

Zrealizowanie w 2020 r. wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości niższej od planowanej 
(98 692,0 tys. zł, tj. 24,2%) nie było zależne od MSWiA. Wypłaty świadczeń uzależnione są 
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. Rozłożenie tych czynników 
w poszczególnych latach prowadzi do różnic wypłaconych w danym roku kwot 
rekompensat. 

Niższe niż planowano koszty obsługi wypłat świadczeń (1452,5 tys. zł, tj. 48,4% planu) 
wynikały z niższej prowizji dla BGK, której wysokość zależy od liczby i kwoty tych wypłat. 
W porównaniu do 2019 r. koszty te były wyższe o 209,8 tys. zł, tj. o 16,9%, co było 
związane z zawarciem przez MSWiA w dniu 14 stycznia 2020 r. umowy na świadczenie 
usługi asysty technicznej oraz serwis SIR. 

 (dowód: akta kontroli str. 4283-4326, 4442-4458, 4468-4482) 

Zobowiązania Funduszu na koniec 2020 r. wyniosły 1050,4 tys. zł i w porównaniu do roku 
2019 (960,1 tys. zł) były wyższe o 90,3 tys. zł, tj. o 9,4%. Największy udział w kwocie 
zobowiązań ogółem miały zobowiązania z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza 
obecnymi granicami RP, które mają być wypłacone w 2021 r. (938,0 tys. zł). Na koniec 
2020 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych, ani zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów lub pożyczek. 

 (dowód: akta kontroli str. 4327-4331, 4468-4480) 

                                                      
47  Dz. U. poz. 1746, ze zm. § 7b został dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 1976) z dniem 5 października 2019 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami  

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 884 535,2 tys. zł i był wyższy od 
przewidywanego w ustawie budżetowej o 653 374,2 tys. zł, tj. o 282,6%, natomiast od stanu 
na koniec 2019 r. był wyższy o 38 365,5 tys. zł, tj. o 4,5%. Średni stan środków pieniężnych 
w 2020 r.48 wynosił 23 547,8 tys. zł. 

W okresie od 28 stycznia do 21 grudnia 2020 r. wolne środki Funduszu przekazywane były 
w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów i w zarządzanie overnight49. Średnia kwota 
środków przekazywanych w zarządzanie terminowe wynosiła 45 305,3 tys. zł (najniższa 
kwota wynosiła 3000,0 tys. zł, najwyższa – 153 600,0 tys. zł). Kontrola NIK nie wykazała 
zagrożeń dla terminowej realizacji zadań Funduszu oraz przypadków nieefektywnego 
przetrzymywania wolnych środków na rachunku Funduszu. W 2020 r. środki Funduszu nie 
były przekazywane na Fundusz Przeciwdziałania COVID-1950. 
W zarządzaniu terminowym u Ministra Finansów według stanu na 31 grudnia 2020 r. 
znajdowały się środki w wysokości 880 800,0 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 4435-4441, 4468-4480) 

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

1.4. Realizacja zadań 

W ramach realizacji zadania 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst51 
i podzadania 4.5.1 o tej samej nazwie w 2020 r. wypłacono 1932 rekompensaty na kwotę 
98 692,0 tys. zł, tj. o 831 rekompensat mniej (tj. o 30,1%), w wysokości niższej 
o 27 937,5 tys. zł (tj. o 22,1%), niż w 2019 r. Najniższa kwota wypłaconej rekompensaty 
w 2020 r. wyniosła 26,39 zł, natomiast najwyższa – 8963,9 tys. zł. Średnia wartość 
wypłaconej rekompensaty wynosiła 51,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 4357-4360, 4464-4474) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu. 
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 2020 r.: 

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

                                                      
48  Liczony na podstawie stanów środków na dzień 1 stycznia 2020 r. i na koniec poszczególnych miesięcy 

2020 r.  
49 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). 

50  Na podstawie art. 65 ust 16 i 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 568, ze zm.) Prezes Rady Ministrów mógł wydać wiążące polecenie m.in. państwowego dysponentowi 
funduszu celowego wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, określając ich wysokość oraz 
termin wpłaty. 

51  Zadanie i podzadanie realizowane w ramach funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem 
państwowym. 
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 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 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 2020 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach wynikały z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych52, sporządzono korektę sprawozdania Rb-N za 
IV kwartał 2020 r. w zakresie wartości należności wymagalnych w związku z wpływem do 
MSWiA 17 lutego 2021 r. wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2019 r. 
(orzeczenie stało się prawomocne z dniem 17 grudnia 2020 r.). Opisana w pkt 2.2 
nieprawidłowość nie miała wpływu na roczne sprawozdania za 2020 r. i sprawozdania za 
IV kwartał 2020 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 4298-4364, 4481-4482, 4529-4535) 

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

2.2. Księgi rachunkowe 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta części 17 w zakresie Funduszu 
przeprowadzono na próbie 39 zapisów księgowych na łączną kwotę 1452,5 tys. zł 
(1,1% 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 dowody księgowe zostały sporządzone prawidłowo 
pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a wszystkie zdarzenia 
gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 
Badanie wiarygodności zapisów księgowych wykazało, że kwoty zobowiązań wynikające 
z badanych dowodów księgowych zostały ujęte we właściwej wartości, ze wskazaniem 
odpowiednich kont. W trakcie kontroli poza niżej opisanym przypadkiem nieprawidłowości 
nie stwierdzono przypadków, aby księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań Funduszu były prowadzone nieprawidłowo.  

 (dowód: akta kontroli str. 4416-4434, 4481-4482) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W księgach rachunkowych dysponenta części 17 w zakresie Funduszu do 30 czerwca 
2020 r., a w konsekwencji również w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N (o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych), Rb-33 (z wykonania planu finansowego 
państwowego funduszu celowego) oraz Rb 40 (z wykonania określonego w ustawie 
budżetowej planu finansowego państwowego funduszu) Funduszu do I kwartału 2020 r. 
(włącznie) nie była wykazywana należność w wysokości 41 231,99 zł, która powstała 
w latach ubiegłych i powinna zostać ujęta w księgach Funduszu najpóźniej w marcu 2018 r. 
Było to niezgodne z art. 20 ust. 1 uor stanowiącym, że do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło 
w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 6 ust. 1 uor, który stanowi, że w księgach 
rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz 
przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W efekcie księgi rachunkowe Funduszu nie 
spełniały cech jakościowych określonych w art. 24 uor dotyczących rzetelności, 
bezbłędności i bieżącego prowadzenia. 

                                                      
52  9 kwietnia 2021 r. 
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Opisywana należność wynikała z decyzji Ministra Skarbu Państwa nr DRiR-MS-580-43/14 
(MSP/DRiR/275/14/MS) z dnia 27 lutego 2014 r. stwierdzającej nieważność decyzji 
Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2011 r., potwierdzającej p. M.R. prawo do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (ponadto 
w decyzji z 31 sierpnia 2015 r. Wojewoda Pomorski odmówił p. M.R potwierdzenia prawa do 
rekompensaty). Ustalono, że Wojewoda Pomorski 26 marca 2018 r. przekazał Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji akta przedmiotowej sprawy, a 17 kwietnia 2018 r. 
Departament Administracji Publicznej (dalej: DAP) odesłał je Wojewodzie Pomorskiemu 
z informacją o konieczności podjęcia przez niego działań mających na celu odzyskanie 
nienależnie wypłaconego świadczenia. Informacja o należności została przekazana do DB 
przez DAP dopiero w zestawieniu należności Funduszu w dniu 3 lipca 2020 r., co pozwoliło 
na wprowadzenie należności do ksiąg rachunkowych. 

Dyrektor DB wyjaśnił, że przed 3 lipca 2020 r. DB nie otrzymywał z DAP 
informacji/dokumentów dotyczących tej należności. Zastępca Dyrektora DAP wyjaśnił 
natomiast, że ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (…) nie 
zawiera postanowień dotyczących kwestii windykacji nienależnie wypłaconych 
rekompensat. Organem egzekucyjnym w sprawie p. M.R. jest Wojewoda Pomorski. (…) 
Kwestie przekazywania dokumentacji dotyczącej windykacji należności Funduszu 
Rekompensacyjnego zostały uregulowane w zarządzeniu Nr 91 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz były wynikiem wykonania 
zaleceń pokontrolnych NIK z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: KAP.410.001.05.2020, które 
stały się podstawą dla Departamentu Administracji Publicznej do wprowadzenia systemu 
monitorowania wojewodów w zakresie windykacji nienależnie wypłaconych rekompensat. 
W związku z powyższym wobec braku wcześniejszych uregulowań w zakresie obowiązku 
przekazywania ww. dokumentacji i informacji, DAP przed dniem 3 lipca 2020 r. nie 
przekazywał do DB informacji i dokumentów dot. przedmiotowej należności. 

Zdaniem NIK, kwestia uregulowań dotyczących windykacji przedmiotowej należności nie ma 
w opisywanym przypadku znaczenia. Konieczność wykazywania w księgach rachunkowych 
należności wynika wprost z art. 20 ust. 1 oraz art. 6 ust.1 uor. DAP po otrzymaniu 
dokumentów od wojewody w 2018 r. powinien przekazać je DB, co pozwoliłoby na 
wprowadzenie tej należności do ksiąg rachunkowych, a następnie na wykazanie jej 
w sprawozdaniach z wykonania planu finansowego Funduszu oraz w sprawozdaniach 
o stanie należności Funduszu.  

NIK zauważa jednocześnie, że MSWiA zrealizowało wnioski pokontrolne dotyczące FR, 
sformułowane przez NIK podczas kontroli wykonania budżetu w 2019 r.53 DB i DAP, 
począwszy od II kwartału 2020 r., co kwartał uzgadniają stan należności Funduszu, 
a odpowiednie uregulowania w tym zakresie zostały wprowadzone zarządzeniem nr 91 
Ministra SWiA z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad 
(polityki) rachunkowości w MSWiA. W wyniku podjętych przez MSWiA działań należności 
z lat ubiegłych (w tym opisywana wyżej należność) zostały wprowadzone do ewidencji 
księgowej i od II kwartału 2020 r. są wykazywane w sprawozdaniach dotyczących 
Funduszu. W związku z powyższym w ramach niniejszej kontroli NIK nie formułuje nowych 
wniosków w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 411-412, 417-418, 4298-4326, 4332-4356, 4365-4415, 4459-
4467, 4481-4511) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta Funduszu 
roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 
IV kwartał 2020 r. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, na podstawie ewidencji księgowej 
Funduszu. Sprawozdania budżetowe przekazują prawdziwy obraz przychodów i kosztów 
oraz stanu Funduszu na koniec 2020 r. Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca ujęcia ze 
zwłoką należności w księgach rachunkowych, a w konsekwencji wykazanie jej 

                                                      
53  Wystąpienie pokontrolne z 3 czerwca 2020 r. nr KAP.410.001.05.2020 
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w sprawozdaniach Funduszu dopiero od II kwartału 2020 r. zgodnie z przyjętymi przez NIK 
kryteriami oceny, nie wpłynęła na obniżenie oceny. 

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

1.  Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej, dochody budżetu państwa w 2020 r. w części 43 zostały 
zaplanowane w kwocie 31,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 34,3 tys. zł, tj. 110,6% 
kwoty planowanej oraz 57,7% kwoty dochodów z roku ubiegłego (59,4 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 (30,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 766, 805, 817, 947-948, 1117, 1125-1126, 1278-1283, 1299-
1300, 1337-1340, 1346-1347, 1364-1367, 1391) 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 43 wystąpiły należności w kwocie 355,4 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 
228,8 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. kwota zaległości była wyższa o 58,6 tys. zł, 
tj. o 19,8%. 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. U dysponenta III stopnia nastąpił wzrost należności 
z 0,6 tys. zł w 2019 r. do 67,0 tys. zł w 2020 r. (w tym zaległości 66,4 tys. zł) ze względu na 
naliczenie kontrahentowi kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji umowy (wraz 
z odsetkami). 

Z informacji sprawozdawczych za I półrocze 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 sprawy 
kierowano do sądów lub do urzędów skarbowych. Mając powyższe na uwadze dysponent 
części nie podejmował innych działań w celu zmniejszenia kwoty zaległości. 

(dowód: akta kontroli str. 771-773, 953-955, 1278-1283, 1299-1300, 1364-1367) 

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 2020 r. w kwocie 
204 630,4 tys. zł (w tym wydatki niewygasające), co stanowiło 99,7% planu po zmianach 
(205 159,2 tys. zł). W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 10 494,5 tys. zł, 
tj. o 5,4%. Wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem dotacji 
z budżetu państwa dla Funduszu Kościelnego. 

Wydatki Ministerstwa (dysponent III stopnia) wyniosły 6164,2 tys. zł (w tym wydatki 
niewygasające), co stanowiło 97,8% planu po zmianach (6302,0 tys. zł). W szczególności 
niższe niż zaplanowano środki wydatkowano na zakup usług remontowych (43,3 tys. zł, 
tj. 65,5% planu po zmianach). W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 20,9 tys. zł, 
tj. o 0,3%. 

(dowód: akta kontroli str. 9-328, płyty_CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 758-774, 803-822, 938-
956, 967-1027, 1127-1118, 1126-1129, 1137-1140, 1143-1185, 1301-1303, 1341-1343, 

1375-1376, 1393-1394 ) 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. ujęto wydatki w części 43 
w kwocie 51,6 tys. zł na planowany do realizacji w 2020 r. zakup 10 komputerów 
przenośnych. W grudniu 2020 r. MSWiA otrzymało od dostawcy informację o zmianie 
terminu realizacji umowy w związku z poważnymi utrudnieniami, które były spowodowane 
ograniczeniami w dostępności komputerów w łańcuchach dostaw oraz w fabrykach 
producentów komputerów, jak również z uwagi na problemy z logistyką dostaw (efekty 
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pandemii). W następstwie tego podjęto decyzję o zgłoszeniu przedmiotowych wydatków 
jako niewygasające z upływem 2020 roku. Ustalono, że 13 stycznia 2021 r. protokołem 
przyjęcia-przekazania, MSWiA dokonało odbioru komputerów, a faktura za zakup 
komputerów przenośnych została opłacona 27 stycznia 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 767-768, 806-807, 821-822, 1187-1195, 1237, 1240, 1243-1246) 

W 2020 r. plan wydatków w części 43 zwiększono: 

 z rezerwy ogólnej o 230,0 tys. zł (wykorzystano całą kwotę), na remont pomieszczeń 
Archikatedry Warszawskiej etap I w ramach Funduszu Kościelnego54; 

 z rezerwy celowej o 40 766,1 tys. zł55, 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 wszystkich środków z rezerwy ogólnej i z rezerwy 
celowej wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie 
rezerwy zostały przeznaczone.  

(dowód: akta kontroli str. 496-566, 823-825, 935-936, 1196-1201, 1265, 1398-1399, 1410-
1412) 

W trakcie 2020 r. w związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano czterema 
decyzjami blokad planowanych wydatków budżetu państwa w części 43 na kwotę ogółem 
1501,9 tys. zł. W dwóch przypadkach (na łączną kwotę 633,0 tys. zł), podstawą blokady 
były decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej56 wydane w związku 
z decyzjami Prezesa Rady Ministrów57 o blokowaniu wydatków na podstawie art. 31 ust. 2 
ustawy o COVID-19. W pozostałych dwóch przypadkach58 (na łączną kwotę 868,9 tys. zł), 
decyzje o blokowaniu środków zostały podjęte przez Ministra SWiA na podstawie art. 177 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie59. 

Blokowanie zaplanowanych środków wynikało z: 

 odstąpienia części beneficjentów od zawarcia umów na realizację zadań publicznych 
z uwagi na zmieniające się – zarówno w kraju, jak i za granicą – warunki prawne 
dotyczące obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, rezygnacje i zwrot przez część 
zleceniobiorców środków dotacji z uwagi na szereg ograniczeń wprowadzonych przez 
Rząd RP, uniemożliwiających realizację zadań publicznych zgodnie z zawartymi 
umowami (821,9 tys. zł); 

 mniejszej liczby pracowników, którzy wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie z tytułu 
zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, mniejszej 
niż zakładano liczby osób uprawnionych do pobierania ekwiwalentu/świadczeń 
rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz oszczędności wynikających z zakupu 
materiałów, wyposażenia i usług, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz 
szkoleń pracowników a także nie wydatkowano środków zabezpieczonych na umowy 
zlecenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych (47,0 tys. zł). 

                                                      
54  Poz. rezerwy cz. 81, decyzja Ministra Finansów: nr MF/FS10.4143.3.47.2020.MF.3725 z 7 września 2020 r. 
55  Poz. rezerwy 16; trzy decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: 

nr MF/FS10.4143.3.65.2020.MF.4728 z 19 października 2020 r. na kwotę 12 221,1 tys. zł, 
nr MF/FS10.4143.3.69.2020. MF.5682 z 18 listopada 2020 r. na kwotę 14 306,1 tys. zł 
i nr MF/FS10.4143.3.70.2020. MF.6349 z 15 grudnia 2020 r. na kwotę 14 238,9 tys. zł. 

56  Nr MF/BP2.4143.19.94.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r. na kwotę 86,0 tys. zł (w Ministerstwie SWiA 
Urząd) i nr MF/BP2.4143.19.94.2020.BLOK.K01 z 23 grudnia 2020 r. w sprawie skorygowania 
zablokowanych na 2020 r. wydatków decyzją nr MF/BP2.4143.19.94.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r. na 
kwotę 547,0 tys. zł (w Departamencie Budżetu na kwotę 123,0 tys. zł, w Ministerstwie SWiA Urząd 
424,0 tys. zł).  

57  Decyzje: bez numeru z 26 listopada 2020 r. oraz nr BPRM.213.18.6.2020 z 22 grudnia 2020 r. w sprawie 
blokowania planowanych na rok 2020 wydatków budżetu państwa. 

58  Decyzje Ministra SWiA z 29 grudnia 2020 r.: nr 43.4143.12.1.2020.BD (w MSWiA – dysponent III stopnia na 
kwotę 47,0 tys. zł) i nr 43.4143.12.2.2020.BD (w Departamencie Budżetu na kwotę 821,9 tys. zł). 

59  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.  
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Mimo pozyskiwanych od kwietnia 2020 r. informacji od zleceniobiorców o rezygnacji 
z realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy bądź o odstąpieniu od jego 
realizacji po zawarciu umowy, Dyrektor DWRMNiE dopiero 18 grudnia 2020 r. poinformował 
Departament Budżetu o wystąpieniu wolnych środków w części 43 (szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 567-660, 704-757, 775-802, 1028-1031, 1237-1242, 1247-
1257, 1539-1542) 

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

(dowód: akta kontroli str. 1284-1285, 1301-1303, 1375-1376) 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r., według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w jednostce budżetowej Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 35 osób 
i w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. było wyższe o 3 osoby. W 2020 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego, według 
sprawozdania Rb-70, wyniosło 7 831,4 i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem 
w 2019 r. było niższe o 354,3 zł, tj. o 4,3%. 

 (dowód: akta kontroli str. 670-676, 694-703, 1258-1259) 

Wydatki majątkowe w części 43 wyniosły 1585,2 tys. zł, co stanowiło 100% planu po 
zmianach (1 585,5 tys. zł) i były o 93,4 tys. zł, tj. o 6,3% wyższe niż w 2019 r. W ramach 
wydatków majątkowych z dotacji wydatkowano 1480,0 tys. zł. 

W Ministerstwie (dysponent III stopnia) wydatki majątkowe (w całości poniesione na zakupy 
inwestycyjne) wyniosły 105,2 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach (105,5 tys. zł) 
i były niższe o 105,6 tys. zł, tj. o 50,1% niż w 2019 r. Z pierwotnie zaplanowanych pięciu 
zadań na kwotę 27,0 tys. zł zrealizowano dwa, natomiast po wprowadzonych zmianach 
w planie wydatków60, polegających m.in. na zwiększeniu planu wydatków majątkowych 
o kwotę 78,5 tys. zł, zrealizowano wszystkie pięć zadań wprowadzonych w trakcie roku.  

 (dowód: akta kontroli str. 767-770, 774, 956, 1110-1115, 1183-1186, 1261-1264, 1395) 

Zobowiązania w części 43 na koniec 2020 r. wyniosły 14 924,8 tys. zł i były wyższe 
o 2033,9 tys. zł, tj. o 15,8% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (12 890,9 tys. zł). Wśród 
zobowiązań najwyższy udział miała składka z Funduszu Kościelnego na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne duchownych (14 548,4 tys. zł) płatna w 2021 r. Zobowiązania 
wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

 (dowód: akta kontroli str. 1127, 1301-1303) 

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 17 420,0 tys. zł (wykorzystano 16 648,2 tys. zł, tj. 95,6%), w tym na 
realizację Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-202061 
(dalej: Program integracji) w kwocie 698,8 tys. zł (wykorzystano 696,6 tys. zł, 
tj. 99,7%); 

 ze środków Funduszu Kościelnego na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz 
remonty i konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych w wysokości 11 230,0 tys. zł 
(wykorzystano 10 721,9 tys. zł, tj. 95,5%, w tym 230,0 tys. zł z rezerwy ogólnej). 

Niższe wykorzystanie przekazanych kwot dotacji wynikało m.in. z odstąpienia części 
beneficjentów od zawarcia umów na realizację zadań publicznych z uwagi na obostrzenia 
sanitarno-epidemiologiczne, rezygnacji beneficjentów z realizacji umów po ich podpisaniu, 
obniżenia kosztów realizacji przewidywanych zadań, nieuznania części kosztów za 

                                                      
60  W trakcie roku zrezygnowano z realizacji systemu monitorowania infrastruktury IT (15,0 tys. zł), realizacji 

systemu ochrony poczty elektronicznej/antyspamowy/antywirusowy (6,0 tys. zł) oraz z zakupu przenośnego 
rozwiązania do analizy sieci LAN/WAN/WIFI (2,0 tys. zł). 

61  Przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 
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kwalifikowalne, nieprzekazaniu środków ze względu na ich niezgodności z zawartą umową 
i kosztorysem lub zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji. 

Kontrolą objęto 23 spośród 536 umów o dotację celową i podmiotową zawartych 
z beneficjentami w 2020 r., na które wydatkowano 4520,0 tys. zł, tj. 16,5% wartości 
wszystkich umów dotacji sfinansowanych ze środków budżetu państwa w części 43 
w kwocie 27 370,2 tys. zł (bez dotacji z Funduszu Kościelnego na opłacenie wymagalnych 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych)62.  

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 (z uwzględnieniem 
art. 15zzl ustawy o COVID-19). Na wszystkich 23 badanych umowach (oraz zawartych do 
nich aneksach) stwierdzono natomiast brak podpisu głównego księgowego części 43, co 
było niezgodne z art. 54 ust. 3 pkt 3 ufp (szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

Dodatkowo badanie wszystkich 12 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych mających 
na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego wykazało, że nie zawierają one 
istotnych przepisów ramowego wzoru umowy (szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

Na podstawie dokumentacji rozliczeniowej dotacji objętych badaniem ustalono, że w efekcie 
poniesionych wydatków zrealizowano określone w umowach zadania, m.in. dotyczące:  

 remontu pomieszczeń Archikatedry Warszawskiej; 

 konserwacji ołtarza głównego w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku; 

 remontu wieży kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Starym Henrykowie; 

 remontu dachu kościoła Parafii pw. Św. Krzyża w Łowiczku; 

 renowacji klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu; 

 realizacji systemów stypendialnych na rzecz studentów pochodzenia romskiego; 

 prowadzenia działalności kulturalnej i wydawniczej (m.in. organizacji wydarzeń 
artystycznych przez mniejszość romską i łemkowską, wydawania czasopism w języku 
białoruskim, prowadzenia audycji radiowych w języku kaszubskim i niemieckim) 

oraz zadania inwestycyjne podane w pkt C 2.2 wystąpienia. 
(dowód: akta kontroli str. 775-802, 823-937, 1028-1031, 1539-1593, 2721-2750, 4109-4210, 

4536-4848, 4861-4874) 

Jedno z zadań finansowanych dotacją objętą szczegółowym badaniem pn. Budowa 
Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej II etap na podstawie umowy nr 11-
11/WMNiE/2020 z 23 września 2020 r. na kwotę 800,0 tys. zł, jest kontynuacją zadania 
którego pierwszy etap realizowano na podstawie umowy nr 666/WMNiE/2019 
z 4 października 2019 r. na kwotę 950,1 tys. zł. Pierwszy etap budowy zbadano w ramach 
przeprowadzonej w 2020 r. kontroli NIK P/20/006 Współpraca organów administracji 
rządowej z organizacjami pozarządowymi. Kontrola ta wykazała, że inwestycja jest 
prowadzona w innym niż w ofercie zakresie (zamiast sutereny i parteru wybudowano parter 
i piętro) oraz – przez pewien czas – bez wymaganego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo 
budowlane63 pozwolenia na budowę. Pomimo, że MSWiA było informowane 
o nieprawidłowościach, przyjęto i rozliczono sprawozdanie i załączone faktury zawierające 
niezgodne ze stanem faktycznym opisy zrealizowanych prac. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych obecnej kontroli64, DWRMNiE nie podjął 
ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych dwóch korekt sprawozdania końcowego 
z realizacji zadania pn. Budowa Domu Kultury w Jabłonce Orawskiej – I etap na podstawie 
umowy nr 666/WMNiE/2019 oraz naliczonej uprzednio do zwrotu kwoty 92 254,71 zł. 

                                                      
62  Wg stanu na 17.02.2021 r. Doboru próby do badania dokonano kierując się osądem kontrolera oraz 

wielkością kwot dotacji.  
63  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 
64  9 kwietnia 2021 r. 
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W ramach kontroli wykonania budżetu w 2020 r. ustalono, że DWRMNiE podpisał umowę 
na Budowę Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej II etap oraz nierzetelnie 
zweryfikował sprawozdanie częściowe z realizacji tego zadania (szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). Sprawozdanie to przyjęto warunkowo i przekazano TSwP 
drugą transzę dotacji. Do chwili obecnej nie zakończono oceny merytorycznej i finansowej 
sprawozdania końcowego podpisanego przez TSwP 29 stycznia 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1028-1109, 1597-1653, 1658-1669, 2155-2571) 

Badaniem pod względem terminowości objęto wydatki w kwocie 170 746,1 tys. zł 
przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób 
duchownych65. 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 Społecznych66. 

(dowód: akta kontroli str. 1196-1236) 

W ramach kontroli P/20/007 – Działalność organów administracji publicznej dotycząca 
tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym ustalono, że w latach 2018-2020 w planach 
wydatków MSWiA w części 43 budżetu państwa ujmowano wydatki na realizację Programu 
integracji w dziale 921 Kultura, zamiast, jak wskazano w Harmonogramie realizacji planu 
finansowego Programu integracji67, w ramach działów 801 i 803. 

W ramach obecnej kontroli ustalono, że umowa nr 5/Program/2020 na realizację zadania 
publicznego pn. Przeprowadzenie ewaluacji Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020 na kwotę 198,8 tys. zł została ujęta w ewidencji oraz rejestrze 
dotacji, prowadzonymi w DB, w ramach niewłaściwego działu 921 (rozdział 92105). 

(dowód: akta kontroli str. 1237, 1240, 1480-1538, 1654-1657, 2751-2854) 

Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił m.in. że wszelka działalność służąca analizie sytuacji 
i działalności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, jak również późniejsza 
prezentacja wyników tej analizy w jakiejkolwiek utrwalonej formie, wyczerpuje znamiona 
działania zmierzającego do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej 
mniejszości, a tym samym działania z obszaru szeroko rozumianej kultury. (…) a zatem 
mogło być finansowane dotację celową udzieloną z rozdziału 92105. 

(dowód: akta kontroli str. 1545-1546) 

Dyrektor DB wyjaśnił, że obecnej nie jest możliwe dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej 
oraz, że (…) w nowym programie wieloletnim pn.: „Program integracji społecznej 
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030” uchwalonym przez Radę Ministrów 
w dniu 21 grudnia 2020 r. jako podstawa jego finansowania zostały wskazane m.in. środki 
pochodzące z cz. 43 budżetu państwa w wysokości 700,0 tys. zł rocznie. Przy czym 
w części 43 nie wyszczególniono już enumeratywnie działów, w ramach których Program 
(…) ma być realizowany, wskazując, że w kolejnych latach będzie to uzależnione od 
planowanych zadań systemowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1656-1657) 

NIK przyjmuje wyjaśnienia Dyrektora DB, że w chwili obecnej nie jest możliwe dokonanie 
zmiany klasyfikacji budżetowej, jak również informację o zmianie zasad klasyfikowania 
wydatków w ramach nowego Programu integracji społeczności romskiej i w związku z tym 
nie formułuje wniosku pokontrolnego. 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z Pzp, objęto 
wydatki budżetu państwa w kwocie 1427,8 tys. zł (w tym zamówień publicznych o wartości 
104,4 tys. zł) poniesione w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia), które stanowiły 
23,2 % jego wydatków. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych 

                                                      
65  Dotacje udzielone z rozdziału 75822 Fundusz Kościelny. 
66 Dz. U. Nr 78 poz. 465, ze zm. 
67  W pkt 8.2 Programu integracji pn. Budżetowanie Programu integracji – instrumenty finansowe. 
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z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym 
wydatkom budżetowym Ministerstwa (dysponenta III stopnia). Badana próba wyniosła 
1323,4 tys. zł (w tym wydatki bieżące – 1314,8 tys. zł i majątkowe – 8,6 tys. zł). Próba 
wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do 
wartości) dotyczyła 39 zapisów księgowych na łączną kwotę 949,8 tys. zł. Próba wydatków 
dobranych celowo (według osądu kontrolera) dotyczyła ośmiu zapisów na łączną kwotę 
373,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 3889-3923, płyta_CD16) 

Badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w Pzp w odniesieniu do 
dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których łączna wartość wynosiła 
327,6 tys. zł: jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 
wynosiła 221,2 tys. zł68 i jedno do którego nie miały zastosowania przepisy Pzp (na 
podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy) o wartości 106,4 tys. zł69. W badanym postępowaniu, do 
którego nie stosowano przepisów Pzp, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
niewłaściwego ustalenia wartości zamówienia netto, a także brak weryfikacji tej kwoty przez 
Biuro Zamówień Publicznych i umieszczenie jej w Rejestrze postępowań podprogowych 
2020 r., oraz zastosowanie przez DWRMNiE nieprawidłowego kursu euro w stosunku do 
złotego w przeliczaniu progu 30 tys. euro w formularzu oceny ofert (szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 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 wewnętrznych regulacjach MSWiA70, z wyjątkiem 
ww. przypadku, dokonywane było zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 (dowód: akta kontroli str. 661-669, 3924-4084, 4085-4094, 4095-4108, płyty_CD11, CD14) 

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., wnioskowała o rzetelne 
przygotowywanie danych do opisu przedmiotu zamówienia publicznego dla zamówień do 
których nie stosuje się przepisów Pzp. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości 
w ww. zakresie w 2020 r. NIK uznaje, że ubiegłoroczny wniosek pokontrolny został 
zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 412-413, 418-419) 

W okresie od marca do grudnia 2020 r. pracę poza siedzibą MSWiA (w formie zdalnej) 
wykonywało średnio 41% pracowników zatrudnionych w ramach cz. 4371. Z tego tytułu 
poniesiono dodatkowe wydatki w kwocie 174,1 tys. zł, m.in. na zakup: laptopów 
(162,5 tys. zł), dostawy i wdrożenia systemu do zdalnej pomocy użytkownikom usług 
teleinformatycznych (6,2 tys. zł), licencji oprogramowania biurowego do laptopów 
(4,7 tys. zł) i licencji oprogramowania antywirusowego (0,7 tys. zł). 

W związku ze zdalną pracą pracowników MSWiA w 2020 r. w cz. 43 budżetu państwa, 
w porównaniu do roku 2019 r.72 zmalały wydatki na: materiały kancelaryjno-biurowe  
– zmniejszenie z 13,5 tys. zł do 9.6 tys. zł, tj. o 3,9 tys. zł (28,7%) i na paliwo – zmniejszenie 
z 7,5 tys. zł do 3,2 tys. zł, tj. o 4,3 tys. zł (57,3%). 

                                                      
68  Postępowanie nr BZP-WPP-2374-1-17-DT-PN pn.: Zakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla 

systemu F5 przez okres 12 miesięcy (umowa NR BZP-WPP-2375-1-5-DT-PN/2020 z 9 lipca 2020 r.) na 
kwotę 221,2 tys. zł, zawarta Wykonawcą ASCOMP Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie. Wydatek z tytułu 
wykonanej umowy w 2020 r. wyniósł w cz. 43 – 2,2 tys. zł.  

69  Postępowanie nr BZP-ZZP-2374-32-DWRMNE-4.8-MZ-2020 pn.: Wykonanie, utrzymanie i udostępnianie 
w Internecie systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych (umowa nr BZP-ZZP-2375-
48-DWRMNE-4.8/2020 z 22 października 2020 r.) na kwotę 106,4 tys. zł, zawarta z Wykonawcą RED 
OCEAN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wydatek z tytułu wykonanej 
umowy w 2020 r. wyniósł w cz. 43 – 102,2 tys. zł 

70  Patrz przypis 35. 
71  W okresie od marca do grudnia 2020 r. udział pracowników wykonujących pracę zdalną w cz. 43 wynosił od 

6% w sierpniu do 67% w kwietniu.  
72  Porównując okres marzec-grudzień 2019 i marzec-grudzień 2020. 
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Informację nt. Zasad pracy zdalnej w MSWiA i oszczędności z tytułu opłat za energię 
cieplną, wodę i ścieki dla MSWiA podano w pkt A 2.1 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 677-693, 1260) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dyrektor DWRMNiE nierzetelnie, tj. ze zwłoką, przekazał do Departamentu Budżetu 
informację o niewykorzystanych przez beneficjentów środkach z dotacji, czego skutkiem, 
pomimo narastania od kwietnia 2020 r. kwoty niewykorzystanych środków, było dokonanie 
blokady tych środków dopiero 29 grudnia 2020 r. 

Ustalono, że Dyrektor DWRMNiE przekazał w piśmie z 18 grudnia 2020 r. do Dyrektora DB 
(wykonującego funkcje dysponenta części 43) informację o niewykorzystanych środkach na 
dotacje przeznaczone na wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych i na tej podstawie 
Minister SWiA decyzją z 29 grudnia 2020 r. dokonał blokady planowanych wydatków 
w budżecie państwa na rok 2020 w zakresie części 43 (plan wydatków Departamentu 
Budżetu) na kwotę 821,9 tys. zł.  

DWRMNiE nie przekazywał wcześniej takich informacji, pomimo, że w okresie od 6 kwietnia 
2020 r. do 27 listopada 2020 r. zebrał informacje o rezygnacji (bądź odstąpieniu) przez 
łącznie 39 beneficjentów z realizacji dotowanych zadań na kwotę 684,8 tys. zł, a ostatnie 
konkursy na realizację zadań publicznych dotyczących wspierania działalności mniejszości 
narodowych zostały zatwierdzone 6 listopada 2020 r.  

Podkreślić należy, że Dyrektor DWRMNiE w maju 2020 r., w związku z realizacją wniosków 
pokontrolnych NIK, został zobowiązany przez Dyrektora DB do zintensyfikowania bieżącej 
analizy wydatków w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań, w celu identyfikacji pozycji 
wydatków, które będą kwalifikowały się do blokad oraz do natychmiastowego 
przekazywania do DB informacji w tym zakresie.  
(dowód: akta kontroli str. 603-660, 775-802, 1028-1031, 1237-1242, 1247-1252, 1539-1542) 

Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił, że o rezygnacjach beneficjentów z realizacji w 2020 r. zadań 
(…) DWRMNiE informowany był sukcesywnie, w pismach otrzymywanych bezpośrednio od 
organizacji, jak również w pismach otrzymywanych z DB, informujących o dokonanych 
przez zleceniobiorców zwrotach. W roku 2020 minister właściwy do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych podejmował liczne działania 
ukierunkowane na możliwie pełne osiągnięcie ustawowego celu wspierania działalności 
zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz 
integracji obywatelskiej i społecznej tychże mniejszości. Dysponując już wiedzą na temat 
licznych rezygnacji, 14 września 2020 r. ogłoszone zostały trzy otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych. Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił ponadto, że wniosek DWRMNiE 
z 18.12.2020 r. o blokadę środków obejmował wszystkie niezagospodarowane środki 
zapisane w planie finansowym części 43 budżetu państwa, co do których DWRMNiE 
powziął wiedzę, że nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1030-1031, 1542) 

Dyrektor Departamentu Budżetu wyjaśnił, m.in., że: Wprawdzie DB posiadał informacje 
o rezygnacji niektórych zleceniobiorców z realizacji zadań, ponieważ zleceniobiorcy 
dokonywali zwrotów dotacji w całości na rachunek bankowy MSWiA, o czym na bieżąco był 
informowany DWRMNiE. Jednak w ocenie DB informacja o dokonanych zwrotach 
niewykorzystanych dotacji nie uprawniała DB do niezwłocznego dokonania blokady planu 
wydatków, tym bardziej że w trakcie roku budżetowego DWRMNiE podejmował działania 
mające na celu realizację planu wydatków budżetowych w drodze ogłaszania otwartych 
konkursów ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 1241) 

Zdaniem NIK, Dyrektor DWRMNiE nie powinien zwlekać prawie do końca roku, ale na 
bieżąco przekazywać informacje o nadmiarze środków na realizację zadań publicznych, 
a najpóźniej w trakcie rozstrzygania ostatnich konkursów realnie ocenić i zgłosić 
dysponentowi ostateczne potrzeby środków na wydatki.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. MSWiA zawarło 23 września 2020 r. umowę nr 11-11/WMNiE/2020 o dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego z TSwP 
pn. Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap II z okresem realizacji 
zadania od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mimo, że: 

- załącznikiem do umowy był niezaktualizowany kosztorys inwestorski z 21 sierpnia 
2019 r. obejmujący zakres robót znacząco różniący się od robót faktycznie 
zrealizowanych (z pozwolenia na budowę, które wygasło decyzją Starosty 
Nowotarskiego z 8 czerwca 2020 r.), a MSWiA nie dysponowało nowym kosztorysem 
na rzeczywisty zakres prac budowlanych objętych nowym pozwoleniem na budowę 
z 23 lipca 2020 r.; 

- podpisujący umowę przedstawiciele TSwP nie mieli umocowania prawnego 
(wiceprzewodniczący i sekretarz generalny) z uwagi na wygaśnięcie ich kadencji 
28 września 2019 r. (nowe wybory przeprowadzono dopiero na XIV Nadzwyczajnym 
Zjeździe TSwP 6 grudnia 2020 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 1597-1653, 1658-1669, 2155-2571) 

Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił, że w chwili podpisywania umowy (…) w dniu 23 września 
2020 r. nie zachodziły powszechnie znane okoliczności uniemożliwiające zawarcie umowy 
na realizację drugiego etapu inwestycji. Wyjaśnił ponadto, że (…) zgodnie z § 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389) kosztorys inwestorski stanowi podstawę 
określenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Inwestycja polegająca na budowie 
Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej jest wykonywana etapami. Zakres robót 
budowalnych, które miały zostać zrealizowane w ramach II etapu inwestycji precyzyjnie 
określa część finansowa wniosku o udzielenie dotacji stanowiącego załącznik do umowy 
11-11/WMNiE/2020. Podkreślam, że zakres robót budowalnych, które miały zostać 
wykonane w ramach umowy 11-11/WMNiE/2020 nie zawierał kosztów robót budowlanych 
zrealizowanych w ramach I etapu, które zostały – zgodnie z kosztorysem inwestorskim  
– określone jako roboty ziemne, fundamenty i stan „0”, izolacja fundamentów, suteryny 
i parter. (…) oraz że kosztorys inwestorski służy jedynie do oszacowania wartości robót 
budowlanych. Ich ostateczna wartość jest ustalana dopiero w momencie wyboru 
wykonawcy robót budowalnych (wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych). (…) 
utrzymanie kosztorysu inwestorskiego w niezmienionym kształcie wydawało się potwierdzać 
– w dacie 23 września 2020 r. - tezę, że zmiany wprowadzone przez TSwP w 2019 r. były 
stosunkowo nieznaczne. W każdym razie nie wpłynęły na konieczność sporządzenia 
nowego kosztorysu inwestorskiego. (…) Na etapie oceny sposobu realizacji zadania przez 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, DWRMNiE pozyskał od TSwP, między innymi, 
zestawienie operacji bankowych na rachunku TSwP w okresie od przekazania środków 
dotacji do dnia dokonania ostatniej płatności ze środków dotacji w ramach umowy nr 11-
11/WMNiE/2020 oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
finansowo-księgowych, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1601-1615) 

Zdaniem NIK, zleceniodawca powinien podpisując umowę rzetelnie określić jej zakres 
wynikający z nowego kosztorysu związanego z nowym pozwoleniem na budowę, 
uprawomocnionym w sierpniu 2020 r., zwłaszcza że w realizacji poprzedniego etapu 
inwestycji wystąpiły istotne nieprawidłowości co do zakresu robót. Należało także zadbać, 
aby zobowiązania TSwP wynikające z umowy zostały potwierdzone przez podmiot 
uprawniony do jego reprezentowania.  

3. Dyrektor DWRMNiE 29 grudnia 2020 r. zatwierdził (z up. Ministra SWiA) Informację 
dotyczącą realizacji zadania Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap 
II (co było równoznaczne z zatwierdzeniem sprawozdania częściowego po korekcie 
złożonego przez TSwP) mimo, że: 
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- sprawozdanie złożone przez TSwP zawierało wykaz robót budowlanych (m.in. prace 
murarskie, betoniarskie, projektowe, koszty ogrodzenia, przyłącza energii elektrycznej 
i gazu) opłaconych ze środków własnych w kwocie 338,2 tys. zł mimo, że ten zakres 
prac nie był wykazany ani we wniosku stanowiącym załącznik do umowy ani 
w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do umowy; 

- wyszczególniona w sprawozdaniu faktura VAT: nr FAK/1/12/2020 na kwotę 
328 215,08 zł brutto została opłacona z rachunku bieżącego zleceniobiorcy a nie – jak 
wymagano w umowie – z rachunku dotacji; 

- referent sprawy w MSWiA 22 grudnia 2020 r. ocenił, że sprawozdanie z formalnego 
punktu widzenia (niewłaściwa reprezentacja TSwP przy zawieraniu umowy) powinno 
zostać ocenione negatywnie wraz z decyzją o zwrocie przez zleceniobiorcę całości 
udzielonej dotacji, wątpliwości budzi prawidłowość rozdysponowania przyznanych 
środków w I transzy w wysokości 533,6 tys. zł, brakuje protokołu z częściowego odbioru 
robót budowlanych i dowodów dokonania operacji finansowych oraz zalecił 
przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji inwestycji;  

- także z kolejnej oceny wykonania zadania pod względem merytorycznym dokonanej 
23 grudnia 2020 r. przez pracownika niebędącego referentem sprawy, która – co 
prawda była pozytywna i stała się podstawą zatwierdzenia sprawozdania częściowego 
i przekazania II transzy dotacji (poprzednia ocena referenta sprawy nie została 
zaakceptowana) wynikało, że: prace wykonano według starego kosztorysu a protokół 
odbioru częściowego zadania nie precyzuje w jaki sposób roboty zostały wykonane.  

 (dowód: akta kontroli str. 1597-1653, 1658-1669, 2155-2571)  

Zastępca Dyrektora DWRMNiE wyjaśnił, że decyzja o nieprzekazaniu sprawy do 
Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA w tej dacie była spowodowana zbliżającym się 
końcem roku budżetowego, a tym samym presją czasu ze względu na zbliżający sią koniec 
roku budżetowego, a co za tym idzie upływ terminów płatności. DWRMNiE wysłał w okresie 
późniejszym (prawdopodobnie w lutym 2021 r.) do DKiN prośbę o przeprowadzenie kontroli 
w TSwP, nie wskazując obszaru kontroli. W moim przekonaniu wyniki kontroli 
zawnioskowane w dacie 22 grudnia 2020 r. nie miały żadnych szans na wpłynięcie na 
decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania częściowego i wstrzymaniu płatności. Wstrzymanie 
rozliczenia do czasu zakończenia ewentualnej kontroli oznaczałoby nieprzekazanie drugiej 
transzy płatności z przyczyn formalnych. Jednocześnie oczekiwanie na wyniki ewentualnej 
kontroli byłoby de facto ostateczną decyzją w sprawie. Zaznaczyć należy, iż zgodnie 
z postanowieniami umowy, DWRMNiE może zlecić przeprowadzenie kontroli u beneficjenta 
do 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania. Nadrzędnym celem była troska 
o podtrzymywanie tożsamości narodowej i kulturowej mniejszości słowackiej i TSwP jako 
jedynej organizacji tej mniejszości oraz realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy 
o mniejszościach narodowych. Bezrefleksyjne przyjęcie opinii referenta sprawy, dokonanej 
według mnie bez kontekstu społecznego i kontekstu ustawy, skutkowałoby zablokowaniem 
finansowania inwestycji. Opinia referenta sprawy była formalistyczna i nie uwzględniała 
ww. przesłanek. Referent sprawy nie przyjmował do wiadomości informacji, iż wybór 
nowych władz TSwP w grudniu 2020 r. oraz złożonych przez nie oświadczeń 
konwalidujących czynności dokonane wcześniej przez p. L.M. (…) pozwalają na 
sformułowanie odmiennego stanowiska. Z powodu urlopu referenta sprawy p. M.S. sprawa 
musiała zostać przekazana innemu pracownikowi, tj. p. A.M. który jako długoletni pracownik 
zajmujący się uprzednio mniejszością słowacką był predestynowany do chwilowego 
przejęcia sprawy. Dywersyfikacja opinii przygotowanych przez różnych pracowników 
zajmujących się sprawami mniejszości słowackiej pozwoliła na szersze spojrzenie na istotę 
sprawy i podjęcie decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania częściowego. Przy podjęciu decyzji 
istotna była również presja czasu wynikająca z kończącego się roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1658-1660 ) 

Zdaniem NIK, dbałość o podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych nie może wpływać na rzetelność zaciągania zobowiązań i wydatkowania 
środków publicznych. W DWRMNiE nierzetelnie zweryfikowano dokumenty stanowiące 
załącznik do wniosku, a następnie do umowy zawartej na realizację zadania pn. Budowa 
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Domu Kultury Słowackiej – II etap. Przyjęto jako załącznik stary kosztorys niewynikający 
z nowego pozwolenia na budowę zatwierdzonego przez starostę nowotarskiego w lipcu 
2020 r. Nierzetelnie zweryfikowano sprawozdanie częściowe z realizacji zadania. Nie 
przeprowadzono kontroli w TSwP, mimo dwukrotnej korekty sprawozdań końcowych 
z realizacji I etapu budowy i wprowadzenia w błąd MSWiA przez TSwP w sprawie zakresu 
robót.  

Ustalono także, że 16 grudnia 2020 r. Minister SWiA zadecydował o udzieleniu dotacji dla 
TSwP na realizację III etapu Budowy Centrum Kultury Słowackiej Jabłonce Orawskiej 
w kwocie 472,0 tys. zł. Jak poinformował DWRMNiE, w ramach naboru wniosków o dotacje 
na 2021 r. wniosek ten, jak również pozostałe złożone przez TSwP, zostały poddane 
szerokiej dyskusji Komisji rekomendującej wnioski w trakcie posiedzenia w dniu 7 grudnia 
2020 r. Po jej przeprowadzeniu padła propozycja warunkowego przyznania dotacji TSwP 
w kwocie 472 000 zł, jeśli: Towarzystwo będzie posiadało prawidłowe władze statutowe 
i organ uprawniony do składania oświadczeń woli i potwierdzi wszystkie czynności 
dotyczące złożonych wniosków, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. oraz Towarzystwo 
prawidłowo rozliczy drugi etap inwestycji realizowanej w 2020 r. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, nie podpisano umowy na realizację III etapu Budowy Centrum 
Kultury w Jabłonce Orawskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 2572-2720) 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości, NIK zwraca uwagę na zasadność 
dokonania przed podpisaniem nowej umowy, szczegółowego rozliczenia dotychczasowych 
etapów realizacji tej inwestycji, w tym kwot przypisanych TSwP do zwrotu. 

4. Główny księgowy części 43 nie dopełnił obowiązku dokonania wstępnej kontroli, o której 
mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ufp, tj. nie złożył podpisu na wszystkich 23 badanych umowach 
dotacji (oraz na sporządzonych do nich aneksach) zawartych przez DWRMNiE. W myśl 
art. 54 ust. 3 ufp złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok 
podpisu właściwego rzeczowo pracownika oznacza, że nie zgłasza do danej operacji 
zastrzeżeń w zakresie prawidłowości oceny merytorycznej i legalności, kompletności 
i poprawności formalno-rachunkowej dokumentacji oraz, że zobowiązania wynikające 
z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 2285-2375, 4211-4282, 4750-4848, 4861-4873) 

Główny księgowy części 43 wyjaśnił, że umowy oraz aneksy nie były mu przekazywane do 
parafowania przez DWRMNiE, co potwierdził również Dyrektor DWRMNiE.  

(dowód: akta kontroli str. 4849-4851) 

Zdaniem NIK, DWRMNiE miał obowiązek przekazania umów i aneksów do głównego 
księgowego części 43 w celu podpisania, tak aby wypełniony został wymóg wynikający 
z art. 54 ust. 3 ufp. 

5. We wszystkich 12 badanych umowach, które w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie73 (dalej: udpp), 
w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz języku regionalnym74 (dalej: ustawa o mniejszościach narodowych) są 
umowami o wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu ochronę, zachowanie 
i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie 
i rozwój języka regionalnego, nie zawarto istotnych postanowień umowy znajdujących się 
w ramowym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia PKPP 
wydanego na podstawie art. 19 udpp. Brakowało: [1] wskazania osoby do kontaktów 
roboczych ze strony zleceniodawcy i zleceniobiorcy (§ 1 ust. 6 wzoru), [2] wskazania 
konsekwencji niedochowania zobowiązania dotyczącego prowadzenia i przechowywania 
przez 5 lat dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, w postaci możliwości 
uznania tego naruszenia za niezrealizowanie części albo całości zadania publicznego 
(§ 6 ust. 3 wzoru), [3] zobowiązania zleceniobiorcy do informowania na bieżąco o zmianach 
adresów i nr telefonów oraz ogłoszeniu likwidacji lub wszczęcia postępowania 

                                                      
73  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm. 
74  Dz. U. z 2017 r. poz. 823. 
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upadłościowego (§ 7 ust. 4 wzoru), [4] klauzuli, że umowa może być rozwiązana przez 
zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej 
wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej (§ 13 ust. 1 pkt 1 wzoru).  

(dowód: akta kontroli str. 2285-2292, 4750-4848, 4861-4873) 

Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił, że zawierając umowy na realizację zadań publicznych, 
których celem jest ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych albo zachowanie i rozwój języka regionalnego, wyłonionych 
w trybie określonym w zasadach, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach 
narodowych, a więc z pominięciem otwartego konkursu ofert, Minister SWiA nie ma 
obowiązku stosowania wzorów umów określonych rozporządzeniu PKPP. Jak zauważa: 
ustawodawca formułując normę art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach przesądził zakres 
stosowania przepisów udpp stanowiąc, że „Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się odpowiednio”. Dla 
interpretacji tego przepisu kluczowe znaczenie ma termin „odpowiednio”. (…) Wskazać przy 
tym również można, że zawarte w art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach odesłanie do 
odpowiedniego stosowania określonych przepisów udpp nie odwołuje się nawet 
 – przynajmniej wprost – do art. 19 udpp, w oparciu o który wydane zostało 
ww. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, określające 
m.in. ramowy wzór umowy dotacyjnej (o wsparcie realizacji zadania publicznego lub 
o powierzenie realizacji zadania publicznego). Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił ponadto, że 
określony w załączniku do rozporządzenia wzór umowy ma charakter ramowy i może być 
zmieniany, w tym uzupełniany, o ile te zmiany nie wpływają na zmianę znaczenia istotnych 
postanowień umowy. Wprowadzone modyfikacje lub uzupełnienia zdaniem Dyrektora nie 
zmieniają znaczenia istotnych postanowień umowy, które wynikają z udpp. Dyrektor 
wyjaśnił również, że zawarta umowa czyni zadość wymogom określonym w art. 151 ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 4852-4860)  

Zdaniem NIK, ramowy wzór umowy stanowiący załącznik do rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 19 udpp, jest podstawą do sformułowania jej ostatecznego kształtu i może 
być uzupełniany dla zwiększenia gwarancji efektywnego i transparentnego wykorzystania 
środków publicznych w granicach określonych w ramowym wzorze, a nie dla ograniczania 
obowiązków i praw stron umowy. NIK zwraca uwagę, że również w stosunku do dotacji 
udzielanych w trybie ustawy o mniejszościach narodowych – art. 18 ust. 3 tej ustawy, 
zobowiązuje zleceniodawcę do stosowania odpowiednio przepisów art. 14-18 udpp, w tym 
w zakresie umów (art. 16 ust. 1, 1a, 2 udpp). Do określenia wzoru tej umowy zobowiązany 
został podmiot wymieniony w art. 19 udpp. 

6. Badanie postępowania o zamówienie publiczne pn. Elektroniczny System Udzielania 
Dotacji Mniejszościom Narodowym i Etnicznym (ESUD) wykazało, że: 

a) W DWRMNiE, we wniosku w sprawie realizacji zamówienia z dnia 26 maja 2020 r., 
nieprawidłowo, przy wykorzystaniu błędnej metodologii, ustalono wartość zamówienia netto 
na kwotę 115,5 tys. zł. Przyjęto, że wartość zamówienia stanowi kwotę otrzymaną, jako 
różnicę kwoty brutto środków przeznaczonych przez MSWiA na zakup systemu (150 tys. zł) 
i kwoty podatku VAT w wysokości 23% naliczonej od wartości brutto środków 
przeznaczonych na zakup (34,5 tys. zł). Prawidłowo stawkę VAT należało obliczyć od kwoty 
netto, a nie brutto (kwota netto x 0,23 = kwota VAT) i wartość zamówienia netto 
w odniesieniu do kwoty brutto przeznaczonej na zamówienie powinna wynieść 
121 951,22 zł.  

b) W formularzu oceny ofert z 25 września 2020 r., w DWRMNiE, przeliczając próg 
30 tys. euro, zastosowano nieprawidłowy kurs euro w stosunku do złotego. Przyjęto średni 
kurs euro wg NBP na dzień 25 września 2020 r. w wysokości 4,5477 zł, zamiast przyjąć 
kurs wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów w wysokości 4,2693 zł. Skutkowało to 
tym, że MSWiA przyjęło próg o wyższej wartości (136 431 zł), niż wynikało  
z ww. rozporządzenia (128 079 zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 4085-4108, płyta_CD11) 
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W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora DWRMNiE wyjaśnił, że w ocenie 
DWRMNiE kwota wartości zamówienia netto 115 500 zł jest prawidłowa i stanowi różnicę 
wartości zamówienia (150 tys. zł) i kwoty stanowiącej 23% tej wartości (34,5 tys. zł). 
Wyjaśnił ponadto, że kurs euro wskazany w formularzu odwoływał się do średniego kursu 
NBP, a nie do kursu ustalonego na mocy § 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia (…) 
w żaden sposób nie wpływa to na ocenę ofert wg tego kryterium.  

(dowód: akta kontroli str. 4085-4108) 

Przytoczona w wyjaśnieniach Dyrektora DWRMNiE metodologia wyliczania wartości 
zamówienia netto jest błędna, ponieważ stawkę VAT oblicza się od kwoty netto. Jej 
stosowanie w przyszłości może skutkować – w przypadku innych postępowań  
– niewłaściwą kwalifikacją, co do stosowania ustawy Pzp lub wyboru trybu postępowania. 
NIK zwraca dodatkowo uwagę, że przy przeliczaniu wartości zamówienia należy stosować 
kurs określony rozporządzeniu Rady Ministrów (art. 35 ust. 3 Pzp), a nie średni kurs NBP.  

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 (105,2 tys. zł, 
tj. 99,7% planu po zmianach, dział 750, rozdział 75001, § 6060) m.in.: 

 zakupiono system teleinformatyczny wspierający proces przyznawania dotacji na 
ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych (dalej: ESUD) – 82,4 tys. zł; 

 zakupiono niszczarkę przemysłową – 8,6 tys. zł; 

 zakupiono i wdrożono system zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych 
– 6,2 tys. zł; 

 zakupiono dwa terminale video-konferencyjne – 4,0 tys. zł; 

 zmodernizowano i rozbudowano system zarządzania dokumentami i zadaniami 
pracowników e-Dok – 2,3 tys. zł. 

W efekcie realizowanych wydatków majątkowych w ramach udzielonych dotacji 
(1 480,0 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, dział 921, rozdział 92105, § 6230) m.in.: 

 prowadzono inwestycję w ramach II etapu budowy Domu Kultury Słowackiej 
w Jabłonce – 800,0 tys. zł75; 

 docieplono szyb windowy, zamontowano dźwig osobowy oraz przeprowadzono roboty 
w patio w Domu Ludowym w Przemyślu, prowadzonym przez Związek Ukraińców 
w Polsce – 680,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1183-1186) 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonywaniem budżetu w części 43, dokonując ocen wykonania planu dochodów 
i wydatków za I półrocze 2020 r. oraz analiz dotyczących wykonania budżetu państwa 
w układzie zadaniowym. Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że nadzór 
ten nie był w pełni skuteczny. 

(dowód: akta kontroli str. 329-409, 1474-1479) 

NIK w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli wykonania budżetu w 2019 r. stwierdziła, że 
wniosek NIK sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. dotyczący 
zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Elektronicznego Systemu 
Obsługi Mniejszości (ESOM) oraz wskazania zawarte w uwadze sformułowanej po kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 43, nie zostały zrealizowane – system nie 
został wdrożony w Ministerstwie, a prace w kierunku jego modernizacji zakończone. 
W ramach obecnej kontroli ustalono, że podjęta w 2019 r., ze względu na oszacowany 

                                                      
75  Na dzień zakończenia kontroli, tj. 9 kwietnia 2021 r. dotacja nie została rozliczona. 
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wysoki koszt modernizacji ESOM, decyzja o zamówieniu nowego programu wspierającego 
proces przyznawania dotacji, została zrealizowana. W 2020 r. Ministerstwo przeprowadziło 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie, utrzymanie 
i udostępnianie w Internecie systemu teleinformatycznego wspierającego proces 
przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych76. 22 października 2020 r. zawarto umowę77 na wykonanie ESUD 
wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz jego udostępnienie w Internecie 
i utrzymanie, w tym jego modyfikację, rozwijanie funkcjonalności, jak również prowadzenie 
prac serwisowych. 

(dowód: akta kontroli str. 413, 419-420, 453-479, ) 

Dyrektor DKiN z up. Ministra SWiA wyjaśnił, że stworzone zostały warunki techniczne 
umożliwiające składanie przez wnioskodawców wniosków o udzielenie dotacji na realizację 
zadań publicznych mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowanie i rozwój języka regionalnego przy 
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w naborze wniosków na 2022 r. (…). 
Wspomniany nabór, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i uzgodnieniami 
z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym, będzie miał charakter mieszany, tj. dopuszczalne będzie 
składanie wniosków w wersji tradycyjnej (papierowej) i cyfrowej (przy wykorzystaniu ESUD). 
Docelowo, poprzez stały rozwój systemu, cały proces udzielania dotacji powinien ulec 
cyfryzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 419-420) 

NIK przyjmuje do wiadomości rozwiązanie problemu obsługi dotacji w formie elektronicznej 
(system ESUD) i zastosowanie tej możliwości do naboru wniosków na 2022 r. NIK wskazuje 
jednocześnie, że oceniane w latach ubiegłych przez NIK jako nieskuteczne i niezgodne 
z zasadami wydatkowania środków publicznych działania MSWiA, doprowadziły do 
zaniechania uruchomienia przejętego 31 grudnia 2015 r. systemu ESOM, którego wartość 
określono na kwotę 585,0 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że wydatki – poza przypadkami wskazanymi 
w nieprawidłowościach – zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 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 2020 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. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 1266-1479, płyta_CD_15, 1594-1596) 

                                                      
76 Postępowanie BZP-ZZP-2374-32-DWRMNE-4.8-MZ/2020. 
77 Nr BZP-ZZP-2375-48-DWRMNE-4.8/2020. 
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Do dnia zakończenia czynności kontrolnych sporządzono korektę sprawozdania Rb-BZ1 
(sprawozdanie dysponenta III stopnia) dotyczącą planu po zmianach miernika podzadania 
16.3.1. Korekta została uwzględniona w sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 43, 
złożonym w obowiązującym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 1377-1382) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia przez 
kontrolowaną jednostkę sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych w części 43. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie 
danych wynikających z ksiąg rachunkowych. 

D. Część 80 – Regionalne izby obrachunkowe 

1.  Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 2020, dochody budżetu państwa w części 80 zostały 
zaplanowane w kwocie 1819,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 1886,1 tys. zł, 
tj. 103,7% planu oraz 63,6% dochodów z roku ubiegłego (2966,3 tys. zł). Dochody 
pochodziły głównie z wpływów: 

 z usług, przede wszystkim z prowadzenia działalności szkoleniowej przez RIO  
– 1345,7 tys. zł; 

 ze zwrotów kosztów postępowań przed komisjami orzekającymi w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 186,6 tys. zł; 

 z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 
charakterze – 137,7 tys. zł; 

 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 133,8 tys. zł.  

Wyższa realizacja planu dochodów wynikała głównie z uzyskania nieplanowanych 
dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wyższych wpływów 
z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 957, 963, 1118-1119, 1129-1132, 1670-1673, 2045, 2075, 
płyta_CD7, 2080-2081) 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 80 wystąpiły należności w kwocie 142,4 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 
141,5 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. kwota zaległości była niższa o 9,8 tys. zł, tj. o 6,4%. 
W 2020 r. tytuły zaległości dotyczyły niezapłaconych w terminie odsetek (91,4 tys. zł), 
zasądzonych na rzecz RIO w Kielcach od nieterminowej zapłaty odszkodowania za 
utracone mienie, niezapłaconych kar pieniężnych nałożonych w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (37,3 tys. zł) oraz za nieuregulowanych zwrotów kosztów 
postępowań przed regionalnymi komisjami orzekającymi, działającymi przy regionalnych 
izbach obrachunkowych (12,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1119,1131-1132, 2045, płyta_CD7, 2080-2081) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 80 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 
132 059,8 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach (132 149,0 tys. zł). W porównaniu 
do roku 2019 nastąpił wzrost o 2579,9 tys. zł, tj. o 2,0%, głównie na wydatki bieżące, w tym 
na wynagrodzenia i pochodne. 
(dowód: akta kontroli str. 9-328, 958-962, 964-966, płyty_CD1, CD2, CD3, CD4, CD5,1119-

1120, 1132-1135, 1671-1700, 1771-1997, płyta_CD7, 2080-2081) 
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Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 80, wynikające z planów limity wydatków nie zostały 
przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 2046-2047, 2076-2077, płyta_CD7, 2080-2081) 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 80 wyniosło 1191 osób i było niższe 
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. o 26 osób (w grupie osób nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń nastąpił spadek o 28 osób, a w grupie etatowych 
członków kolegiów RIO wzrost o dwie osoby). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 
jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wyniosło 6271,60 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2019 r. (5833,50 zł) było wyższe o 438,10 zł, tj. o 7,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 1701-1755, 1761-1770) 

Na 31 grudnia 2020 r. w RIO zatrudnionych było łącznie 210 członków kolegiów (w tym 
194 etatowych i 16 pozaetatowych), tj. o 26 osób mniej78 od liczby członków kolegiów 
przewidzianej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego izb obrachunkowych oraz szczegółowej 
organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania79 (dalej: rozporządzenie 
z 16 lipca 2004 r.). Tylko w przypadku trzech RIO obsada tych stanowisk była pełna80. 
Ustalono, że dla ośmiu wakatów w czterech RIO nie ogłaszano konkursów lub ogłaszano je 
nie dochowując terminu wskazanego w przepisach (szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 1701-1755, 2021-2022, 2028-2030, 2033-2039) 

W trakcie 2020 r. w związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano dwoma 
decyzjami blokad planowanych wydatków budżetu państwa w części 80 na kwotę ogółem 
1097,0 tys. zł. W jednym przypadku (na kwotę 1084,0 tys. zł), podstawą blokady była 
decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityku Regionalnej81 wydana w związku z decyzją 
Prezesa Rady Ministrów82 o blokowaniu wydatków na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy 
o COVID-19. W drugim przypadku83 (na kwotę 13,0 tys. zł), decyzja o blokowaniu środków 
została podjęta przez Ministra SWiA na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po 
oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek 
uzasadniających ich zablokowanie84. 

 (dowód: akta kontroli str. 704-718, 1998-2018) 

Zobowiązania w części 80 na koniec 2020 r. wyniosły 8638,9 tys. zł i były wyższe 
o 1199,3 tys. zł, tj. o 16,1% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (7439,6 tys. zł). 
Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 
(8435,5 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

                                                      
78  Liczbę członków etatowych kolegiów RIO (status zatrudnienia 11) określono na podstawie sprawozdań 

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2020 r. – stan na koniec 
okresu sprawozdawczego, złożonych przez prezesów RIO (dysponenci III stopnia) oraz zbiorczego 
sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2020 r. – stan na koniec okresu 
sprawozdawczego złożonego przez MSWiA. Stan zatrudnienia pozaetatowych członków kolegiów RIO 
określono na podstawie Informacji o zatrudnieniu i wydatkach na wynagrodzenia od początku roku do końca 
IV kwartału 2020 roku, składanych przez prezesów RIO do Departamentu Budżetu MSWiA wraz ze 
sprawozdaniami Rb-70. Niższa liczba członków kolegiów od przewidzianej w załączniku do rozporządzenia 
Prezesa RM wystąpiła w następujących RIO: w Gdańsku, Kielcach i we Wrocławiu o trzy osoby, 
w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie o dwie osoby, w Bydgoszczy, Łodzi, 
Olsztynie i Opolu o jedną osobę. Z uwagi na obowiązek składania przez dysponentów III stopnia 
sprawozdań Rb-70 zawierających liczbę zatrudnionych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
natomiast dysponent części 80 (MSWiA) podaje w zbiorczym sprawozdaniu Rb-70 liczbę zatrudnionych 
zaokrągloną do pełnych etatów, może wystąpić różnica między liczbą zatrudnionych etatowych członków 
kolegiów wykazanych w zbiorczym sprawozdaniu (194) i sumą zaokrąglonych do pełnych etatów stanów 
zatrudnienia w poszczególnych RIO (195). 

79  Dz. U. Nr 167 poz. 1747, ze zm. 
80  W RIO: w Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze. 
81  Nr MF/BP2.4143.19.42.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r. na kwotę 1084,0 tys. zł (we wszystkich RIO). 
82  Decyzja bez numeru z 26 listopada 2020 r. 
83  Decyzja Ministra SWiA z 28 grudnia 2020 r. nr 80.4143.12.1.2020.BD (w RIO w Opolu). 
84  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19.  
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 (dowód: akta kontroli str. 1134, 2046-2047) 

W toku kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. ustalono, że stanowisko Prezesa RIO 
w Kielcach nadal (od 2014 r.) nie zostało obsadzone, a ponadto nadal nie zostały 
obsadzone wakaty na trzech stanowiskach członków kolegium. W 2020 r., podobnie jak 
w 2019 r. i 2018 r. zatrudnionych było sześciu członków kolegium, i pomimo upływu  
30-dniowego terminu od powstania wakatu nie organizowano konkursów na te stanowiska. 

Mimo uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2018 r. w MSWiA85 oraz wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli 
przeprowadzonej przez DKiN w dniach 26-27 września 2019 r. w RIO w Kielcach, zastępca 
Prezesa RIO w Kielcach nie ogłosił konkursów na wakujące miejsca członków kolegium, 
a kolegium nie uruchomiło procedury konkursowej wyboru Prezesa RIO. NIK wskazuje, że 
w RIO w Kielcach od siedmiu lat występuje sytuacja niezgodna z ustawą z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych86 (dalej: ustawa o rio). 
Z uwagi na brak efektów działań nadzorczych Ministra SWiA w celu usunięcia tych 
niezgodności, NIK w maju 2019 r.87 złożyła wniosek de lege ferenda, umożliwiający 
skuteczne działanie Ministra w tej i w podobnych sprawach. 

Ustalono, że Zastępca Prezesa RIO w Kielcach poinformował88, że jeżeli sytuacja 
epidemiologiczna nie ulegnie pogorszeniu pierwszy konkurs na członka Kolegium zostanie 
rozpisany najpóźniej do końca listopada 2020 r. Ponadto, w piśmie tym zapewnił, że ma 
pełną świadomość konieczności podjęcia działań dotyczących procedur konkursowych 
wskazanych w piśmie Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Pawła Szefernakera z dnia 
31 marca 2020 r.89. W grudniu 2020 r. poinformował90, że ze względu na okoliczności 
związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce nie zdecydował się na rozpisania konkursu 
w terminach wskazanych w piśmie z dnia 19 października 2020 r. Jednocześnie Zastępca 
Prezesa RIO w Kielcach wskazał, że zachowując daleko idącą ostrożność niezbędne 
działania w tym zakresie zostaną podjęte niezwłocznie, w pierwszym możliwym czasie po 
zdecydowanej poprawie sytuacji zdrowotnej w kraju. 

DAP w 2020 r. monitorował sytuację związaną z prowadzonym przez prokuraturę 
śledztwem w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw w związku z postępowaniami 
konkursowymi na prezesa RIO w Kielcach w 2014 r. i 2016 r., zwracając się o informacje na 
jakim jest ono etapie91. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że śledztwo nadal jest w toku. 
Jednocześnie Prokurator Rejonowy informował DAP, że jak wynika z materiałów śledztwa 
RIO w Kielcach od 2014 r. nie ma prezesa, co więcej kolejni członkowie kolegium 
przechodzą na emeryturę, co może mieć wpływ na prawidłowość funkcjonowania 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach92. 

(dowód: akta kontroli str. 414, 421-423, 480-495, 1762, 1766-1767, 2019-2032) 

Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wyjaśnił, że mając na względzie 
przedłużający się stan nieobsadzenia stanowiska prezesa izby oraz członków Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – pismem z dnia 17 marca 2021 r.93 wezwałem 
(…) Zastępcę Prezesa RIO w Kielcach do niezwłocznego zrealizowania przez Pana 
Prezesa oraz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ustawowego 
obowiązku, tj. ogłoszenia i przeprowadzenia w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania 
niniejszego pisma, konkursów na stanowiska członka kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach oraz w dalszej kolejności ogłoszenia i przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Ponadto 
zobowiązałem Zastępcę Prezesa RIO w Kielcach do niezwłocznego i bieżącego 

                                                      
85  Wystąpieniu pokontrolne z 19 kwietnia 2019 r. nr KAP.410.001.11.2019. 
86  Dz. U. z 2019 r. poz. 2137. 
87  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 80 – Regionalne izby 

obrachunkowe, KAP.430.013.2019, podpisana przez Prezesa NIK 16 maja 2019 r. 
88  Pismo znak: ZPR.070.13.2020 z 19 października 2020 r. 
89  Pismo znak: DAP-WN-7401-5-2020/AK. 
90  Pismo znak: ZPR.070.13.2020 z 23 grudnia 2020 r. 
91  Pisma znak: DAP-WN-7401-5/2020 z 30 kwietnia 2020 r, znak DAP-WN-7401-5/2020 z 16 lipca 2020 r. 
92  Odpowiedzi Prokuratury Rejonowej – Kielce Wschód z 27 maja 2020 r. i 17 sierpnia 2020 r. 
93  Pismo znak: DAP-WN-7401-5/2020 z 17 marca 2021 r. 
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informowania o podejmowanych w ww. zakresie działaniach (w załączeniu ww. pismo wraz 
z UPP). W przypadku dalszego braku działań ze strony Zastępcy Prezesa RiO w Kielcach 
rozważone zostanie zastosowanie narzędzia nadzoru określonego w art. 2 ust 2 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 

Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował ponadto, że w MSWiA podjęto prace zmierzające 
do wypracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych. Opracowania propozycji niezbędnych rozwiązań legislacyjnych w tym 
przedmiocie zobowiązała się podjąć Krajowa Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
(dalej: KRRIO). Jest to wynik ustaleń po ubiegłorocznym spotkaniu z Prezydium KRRIO. 
Wniosek NIK obok innych propozycji legislacyjnych będzie przedmiotem kompleksowych 
analiz, których zakładanym efektem będą określone propozycje legislacyjne. 

 (dowód: akta kontroli str. 2024-2025, 2028) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo prowadzonych w 2020 r. przez Ministra SWiA działań 
nadzorczych i kontrolnych, wakujące stanowiska w RIO w Kielcach nadal nie zostały 
obsadzone. Zaznaczyć należy, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę, nie 
stanowi formalnej przeszkody w powołaniu prezesa RIO w Kielcach w trybie określonym 
w ustawie o rio. Wobec powyższej sytuacji, zintensyfikowania i ponownej pogłębionej 
analizy wymagają również działania MSWiA zmierzające do stworzenia warunków do 
realizacji, sformułowanego przez NIK, wniosku de lege ferenda. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelności w podejmowaniu działań nadzorczych przez 
Ministra SWiA na rzecz zgodnego z prawem obsadzania wakatów członków kolegiów RIO, 
skutkującej tym, że dla ośmiu spośród 26 nieobsadzonych stanowisk członków kolegiów 
RIO na dzień 31 grudnia 2020 r., w czterech przypadkach nie ogłaszano konkursów 
a w czterech ogłaszano je nie dochowując terminu wskazanego w rozporządzeniu 
z 23 kwietnia 2004 r. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z 23 kwietnia 2004 r. ogłoszenie konkursu na wakujące 
stanowisko członka kolegium następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
powstania wakatu na stanowisku członka kolegium izby, a liczbę członków kolegium dla 
każdej izby określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 16 lipca 2004 r. Na postawie 
art. 2 ust. 1 ustawy o rio nadzór nad działalnością RIO sprawuje minister właściwy do spraw 
administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

Jak ustalono dla ośmiu wakatów w czterech RIO, w czterech przypadkach nie ogłaszano 
konkursów i w czterech przypadkach ogłaszano je nie dochowując terminu wskazanego 
w rozporządzeniu z 23 kwietnia 2004 r., i tak: 

 w RIO w Białymstoku 2 stanowiska nieobsadzone od września 2017 r., ostatni konkurs 
ogłoszono 7 października 2019 r., 

 w RIO w Kielcach 3 stanowiska nieobsadzone, dwa od 28 sierpnia 2017 r. i jedno od 
31 października 2017 r., konkursy nie były ogłaszane, 

 w RIO w Opolu 1 stanowisko nieobsadzone od 26 lipca 2019 r., nie ogłaszano konkursu, 

 w RIO w Szczecinie 2 stanowiska nieobsadzone: od 31 lipca 2017 r. i od 27 stycznia 
2020 r., konkursy ogłoszono 31 stycznia 2018 r., 6 lipca 2018 r. i 12 października 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1701-1755, 2019-2039) 

Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wyjaśnił, że: wszelkie kwestie dotyczące 
organizacji pracy, w tym przeprowadzania konkursów są przedmiotem realizowanych przez 
MSWiA kontroli. Dotychczasowe kontrole, w tym przeprowadzona przez Departament 
Kontroli i Nadzoru MSWiA w RIO w Kielcach, obejmowały m. in. kwestie organizacji pracy, 
a w tym prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy. Ponadto, jak sygnalizowano już 
w piśmie Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 28 lutego 2020 r.94, Minister SWiA  
− realizując nadzór wynikający z ustawy o rio − skierował w dniu 14 grudnia 2018 r. 
do wszystkich regionalnych izb obrachunkowych wystąpienie z prośbą o zapewnienie 
zachowania należytej staranności i dbałości w postępowaniach konkursowych na członków 

                                                      
94  Znak: DB-S-0740-3/2020. 
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etatowych i pozaetatowych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych oraz w przypadkach 
odwołania z funkcji członka kolegium izby. Badanie stosowania przepisu § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium 
regionalnej izby obrachunkowej następuję w trakcie przygotowywania wniosków 
do przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów. MSWiA wystąpi do regionalnych izb 
obrachunkowych, w których nieobsadzone są stanowiska kolegianckie, o przedstawienie 
planowanych w najbliższym czasie działań, zmierzających do pełnej obsady wynikającej 
z ww. rozporządzenia oraz o ocenę zasadności ewentualnej korekty przedmiotowego aktu 
wykonawczego w kierunku zmniejszenia ustalonej dla danej izby liczby członków kolegium. 
Alternatywnie rozważane będzie zaproponowanie w toku prac (…) wprowadzenia korekty 
przepisu delegacyjnego, tj. art. 2 ust. 4 ustawy o rio polegającej na wskazaniu maksymalnej 
liczby członków w każdej z izb. Ewentualne inicjatywy legislacyjne będą konsultowane 
z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2029-2030) 

Zdaniem NIK, obsada wakujących miejsc w kolegiach RIO powinna być uzupełniana do 
liczby i w terminach wynikających z przepisów prawa, a MSWiA powinno wzywać Prezesów 
RIO do działań w tym zakresie bez zbędnej zwłoki.  

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W 2020 r. wydatki środków europejskich w części 80 zostały zrealizowane w kwocie 
5457,9 tys. zł, co stanowiło 98,3% planu po zmianach (5550,0 tys. zł). Były one wyższe 
o 130,8% od wydatków zrealizowanych w 2019 r.  

Całość wydatków stanowiła kwota przekazana przez dysponenta części 80 do RIO w Łodzi, 
na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów ze środków z rezerwy celowej budżetu 
środków europejskich (poz. 98 i poz. 99) na realizację projektu Dostosowanie budynku przy 
ul. Ogrodowej 28D w Łodzi na potrzeby RIO w Łodzi realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
(poz. rezerwy 98)95 oraz na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 
pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. Dostosowanie budynku przy 
ul. Ogrodowej 28D w Łodzi na potrzeby RIO w Łodzi (poz. rezerwy 99)96. 

Otrzymane środki ze wskazanej rezerwy celowej zostały wykorzystane zgodnie 
z przepisami ufp i przeznaczeniem rezerwy, a niepełne wykonanie wynikało z oszczędności 
powstałych po zakończeniu procedur zakupowych i wyłonienia wykonawcy. 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE z wykonania planu 
wydatków budżetu środków europejskich w części 80, wynikające z planu limity wydatków 
nie zostały przekroczone.  

 (dowód: akta kontroli str. 960-961, 1771-1772, 1795-1799, 2048-2050, 2078-2079, 2132-
2144) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki zostały poniesione na działalność 16 RIO, dotyczącą w szczególności weryfikacji 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która miała na celu poprawę 
jakości ich funkcjonowania tym zakresie.  

W efekcie zrealizowanych przez RIO wydatków majątkowych (6285,1 tys. zł, w tym: 
1235,7 tys. zł z budżetu państwa i 5049,4 tys. zł z budżetu środków europejskich), m.in.: 

 zakończono przebudowę budynku przy ul. Ogrodowej 28D w Łodzi z przeznaczeniem 
na siedzibę RIO, w tym: dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wykonano roboty budowlane, prace instalacyjne, sieci teletechniczne, 

                                                      
95  Decyzja Ministra Finansów nr IP6.972.63.2020 6BE.4.PBQ z 3 kwietnia 2020 r. 
96  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr IP11.972.102.2020.18BE.27.GJE 

z 26 listopada 2020 r. 
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zagospodarowano teren wokół budynku (budowa śmietnika, wykonanie prac 
drogowych, w tym budowa miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni), wymieniono 
i zamontowano zawory spełniające wymogi ppoż. i przebudowano dwie studnie na 
parkingu Izby, zakupiono zestawy nagłaśniające i projektory multimedialne 
 – 5242,4 tys. zł); 

 zakupiono sprzęt informatyczny w trzech RIO (w: Krakowie, Lublinie i Opolu)  
– 144,3 tys. zł; 

 zakupiono siedem samochodów służbowych w pięciu RIO (w: Bydgoszczy, Kielcach, 
Lublinie, Poznaniu i Warszawie – 738,2 tys. zł; 

 zakupiono i zamontowano klimatyzację oraz system alarmowy w RIO w Warszawie 
– 98,2 tys. zł; 

 zakupiono dwa urządzania wielofunkcyjne w dwóch RIO (w: Opolu i we Wrocławiu)  
– 35,5 tys. zł; 

 zakupiono dwa schodołazy w RIO w Białymstoku – 13,5 tys. zł; 

 zbudowano przyłącze wody oraz poprowadzono instalację wewnętrzną w budynku 
siedziby RIO w Poznaniu – 13,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 2145-2149) 

Minister zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 80, dokonując m.in. ocen wykonania planu dochodów i wydatków w trybie 
półrocznym oraz analiz dotyczących wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 1691-1700, 2150-2154) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w 2020 r. przez dysponenta części 80 w zakresie wydatków. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegała na nierzetelności w podejmowaniu działań nadzorczych przez 
Ministra SWiA na rzecz zgodnego z prawem obsadzania wakatów członków kolegiów RIO. 
NIK wskazuje ponadto na nieobsadzenie od siedmiu lat stanowiska Prezesa RIO 
w Kielcach. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe rocznych łącznych sprawozdań budżetowych za 2020 r.: 

 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 
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 2020 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 80 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych podległych 16 jednostek. Wyżej wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 2040-2134) 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., NIK sformułowała wnioski pokontrolne o skorygowanie sprawozdań Rb-
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70 dysponenta części 80 oraz dysponenta III stopnia (Prezesa RIO w Łodzi) za 2019 r. 
w zakresie planowanej liczby członków kolegiów, ujmowania w sprawozdaniach Rb-70 
w planie zatrudnienia wyłącznie etatowych członków kolegiów oraz zwiększenia nadzoru 
nad poprawnością sporządzania sprawozdań Rb-70. Wobec braku nieprawidłowości 
w ww. zakresie w 2020 r. NIK uznaje, że ubiegłoroczne wnioski pokontrolne zostały 
zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 413-414, 420, 1397-1471, 1701-1760, 1397-1473, płyta_CD15) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia przez dysponenta 
części 80 sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

V. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Przestrzeganie zasad dotyczących rejestracji dokumentów wpływających do MSWiA 
w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz zapewnienie mechanizmów umożliwiających 
weryfikację terminowości sporządzania uzasadnień do wydawanych orzeczeń w części 
17. 

2. Zapewnienie bezzwłocznego zgłaszania nadmiaru środków i braku możliwości ich 
efektywnego wydatkowania dysponentowi części 43 celem dokonania blokad. 

3. Rzetelne analizowanie i weryfikowanie informacji zawartych w dokumentach 
składanych przez zleceniobiorców stanowiących załączniki do podpisywanych umów 
oraz zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań publicznych, a także dokumentów 
księgowych załączanych do tych sprawozdań składanych w części 43. 

4. Poinformowanie NIK o wynikach planowanej kontroli MSWiA w TSwP i działaniach 
podjętych w jej wyniku oraz w związku z weryfikacją sprawozdania końcowego 
z realizacji II etapu budowy prowadzonej przez TSwP w części 43. 

5. Dokonywanie przez głównego księgowego części 43 wstępnej kontroli umów dotacji 
zgodnie z art. 54 ust. 3 ufp.  

6. Ujmowanie w umowach dotacji, udzielanych przez dysponenta części 43, wszystkich 
istotnych postanowień określonych w ramowym wzorze umowy, wynikającym 
z rozporządzenia PKPP. 

7. Stosowanie w dokumentach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne 
w części 43, kursu euro w stosunku do złotego, wynikającego z rozporządzenia Rady 
Ministrów. 

8. Rzetelne prowadzenie działań nadzorczych wynikających z ustawy o rio w zakresie 
obsady wakujących miejsc członków kolegiów orzekających RIO. 

 

 

 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie97 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 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 zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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 22 kwietnia 2021 r. 

 
 

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

Małgorzata Motylow 
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........................................................ 

 Podpis 
 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 

Dyrektor 

Departamentu Administracji Publicznej 

Najwyższej Izby Kontroli 

Bogdan Skwarka 
 
 
 

 
 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK w powyższym tekście dokonano sprostowania 
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych: 

1. Na stronie 10 wystąpienia w zdaniu rozpoczynającym się od „Szczegółowym badaniem 

– pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, (...): 

• kwotę „5197,3 tys. zł” zastępuje się kwotą „5122,5 tys. zł”, 

• kwotę „409,5 tys. zł" zastępuje się kwotą „334,7 tys. zł”, 

• wartość procentową „16,2%” zastępuje się wartością procentową „15,9%"; 

 

 

2. Na stronie 24 wystąpienia w zdaniu rozpoczynającym się od „Szczegółowym badaniem 

– pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, (...): 

• kwotę „1651,0 tys. zł” zastępuje się kwotą 1427,8 tys. zł", 

                                                      
97  Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na 
ww. adres e-mailowy. 
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• kwotę 327,6 tys. zł zastępuje się kwotą 104,4 tys. zł, 

• wartość procentową „26,8%” zastępuje się wartością procentową „23,2%”. 

 
 
 

…………..…………………………….  
data 

…………………………………………… 
podpis dyrektora 

 


