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

 

Pan Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych od 26 sierpnia 2020 r. 1 (zwany 
dalej: Ministrem lub Ministrem SZ).  

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

 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej  

 

1. Paweł Łukasiewicz, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/4/2021 z 12 stycznia 2021 r.  

2. Andrzej Brunejko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KAP/6/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

3. Justyna Głowacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KAP/5/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

I. 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 nr 45 – Sprawy zagraniczne, 
oraz ocena wykonania planu finansowego MSZ (dysponenta III stopnia).  

Ocenie podlegały w szczególności: 

 realizacja wydatków budżetu państwa, 

 sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2020 r. w zakresie operacji finansowych; 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań; 

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3 (dalej: ustawa o finansach publicznych lub ufp). 

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

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

 analizy realizacji wydatków budżetu państwa,  

                                                      
1  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. nr 1131.20.2020 o powołaniu w skład 

Rady Ministrów (M.P. poz. 765). Poprzednio Ministrem Spraw Zagranicznych był Pan Jacek Czaputowicz (odwołany  
z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 
sierpnia 2020 r. nr 1131.19.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 764). 

2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
3  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 

Cel kontroli  

Zakres kontroli  



 

3 

 kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 45 w trakcie 
roku budżetowego, 

 kontroli prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 

 kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

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

 kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

 szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

 kontroli prawidłowości udzielania i realizacji wybranych zamówień publicznych, 

 analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

 analizy stanu zobowiązań, 

 analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 

 analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem  
budżetu. 

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

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w części 45 – Sprawy zagraniczne.  

Kontrola wykazała, że wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych. Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania 
w zakresie operacji finansowych zostały sporządzone prawidłowo. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na 2020 r.6 w części 45 – Sprawy zagraniczne zaplanowano 
dochody w kwocie 184 839,0 tys. zł. Na koniec 2020 r. zrealizowano dochody 
w kwocie 125 349,2 tys. zł, co stanowiło 67,8% planu po zmianach. Niższa niż 
zaplanowano realizacja dochodów budżetowych w 2020 r. wynikała głównie 
z pandemii COVID-19 na całym świecie, co spowodowało czasowe ograniczenia  
w ruchu granicznym i w funkcjonowaniu placówek zagranicznych, przez  
co znacząco zmniejszyła się liczba wydawanych wiz jak i zainteresowanych nimi 
osób. W stosunku do roku 2019 dochody w 2020 r. były niższe  
o 78 627,8 tys. zł, tj. o 38,5%. 

Według sprawozdania Rb-27, na koniec 2020 r. wystąpiły należności pozostałe do 
zapłaty w kwocie 2 571,3 tys. zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 2 566,1 tys. zł. 

                                                      
4 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. 

5 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. 

6  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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W porównaniu do roku 2019 należności były niższe o 91,4 tys. zł, tj. 3,4%, 
a zaległości niższe o 88,5 tys. zł, tj. o 3,3%, co wynikało m.in. ze zwrotów kosztów 
postępowania sądowego oraz skutecznej egzekucji przeprowadzonej przez 
komornika. 

(akta kontroli str. 7-23, 26-99, 768-778, 811-845, 1013-1020, 1212-1220, 1225-
1227, 1233-1236, 1260) 

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 45 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 
2 141 844,2 tys. zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. wyniosły 
22 656,6 tys. zł), co stanowiło 97,2% planu po zmianach (2 203 879,0 tys. zł). 
Od wydatków zrealizowanych w 2019 r. (2 178 054,4 tys. zł) wydatki w 2020 r. były 
niższe o 36 210,2 tys. zł, tj. o 1,7%. Wynikało to przede wszystkim z ograniczeń 
wynikających z pandemii COVID-19 mających wpływ m.in. na działania promocyjne 
i polonijne, a także na mniejsze zakupy towarów i usług, z uwagi na wykonywanie 
pracy zdalnej przez pracowników ministerstwa. 

Wydatki w części 45 były ponoszone w szczególności na: 

 finansowanie działalności placówek zagranicznych (826 866,9 tys. zł),  

 składki do organizacji międzynarodowych (726 188,2 tys. zł),  

 pomoc zagraniczną (123 149,7 tys. zł). 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 
287 443,6 tys. zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. 218,9 tys. zł), 
co stanowiło 98,6% planu po zmianach (291 405,1 tys. zł). W porównaniu do 
wydatków zrealizowanych w 2019 r. (318 458,1 tys. zł) wydatki były niższe 
o 31 233,4 tys. zł, tj. 9,81%.  

 (akta kontroli str. 26-145, 240-767, 779-798, 811-845, 1225-1232, 1237-1259, 
1261) 

W 2020 r. w części 45 wydatkowano 21 644,5 tys. zł, tj. 98,6% środków 
przeniesionych z rezerwy ogólnej budżetu państwa (21 955,0 tys. zł7). 

Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa zostały przeznaczone na: 

 realizację wspólnego projektu migracyjno-rozwojowego Grupy Wyszehradzkiej  
i Niemiec na rzecz Maroka, 

 wkład w odbudowę Republiki Albanii po trzęsieniu ziemi, 

 współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego 
Telewizji Polskiej S.A. pod nazwą „BELSAT TV”. 

  

W 2020 r. w części 45 wydatkowano 138 567,5 tys. zł (bez wydatków 
niewygasających w kwocie 17 264,3 tys. zł), tj. 86,2% środków przeniesionych 
z rezerwy celowej budżetu państwa (160 802,4 tys. zł8). 

                                                      
7  Kwota ta uwzględnia zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej z 10 089,8 tys. zł na podstawie dwóch decyzji Ministra 

Spraw Zagranicznych, wydanych odpowiednio na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 177 ust. 1 pkt 3 w związku  
z art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

8  Kwota ta uwzględnia zmniejszenie środków z rezerw celowych w wyniku korekt decyzji (o 1 898,9 tys. zł) oraz w wyniku 
blokad (497,2 tys. zł) dokonanych w związku z decyzją Ministra Finansów o utworzeniu rezerwy celowej poz. 75  
z wydatków zablokowanych. 
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Ze środków z rezerwy celowych finansowano m.in.: 

 realizację przedsięwzięć współpracy rozwojowej przez Fundację Solidarności 
Międzynarodowej, 

 przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających 
za granicą oraz koszty wysyłki dokumentacji wyborczej do kraju z wyborów do 
Sejmu i Senatu RP w 2019 r., Parlamentu Europejskiego w 2019 r. oraz 
Prezydenta RP w 2020 r., 

 wpłaty na rzecz Agendy Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom 
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) oraz Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), 

 wpłaty w ramach pomocy humanitarnej na rzecz Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża (ICRC), 

 wydatki związane z budową nowej siedziby Ambasady RP w Republice 
Federalnej Niemiec, 

 współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego 
Telewizji Polskiej S.A. pod nazwą „BELSAT TV”. 

Niepełne wykorzystanie środków z rezerw wynikało przede wszystkim z: 

- różnic kursowych (przy wpłatach do organizacji międzynarodowych);  

- zwrotów niewykorzystanych części dotacji; 

- oszczędności wynikających ze zmniejszenia obsad komisji wyborczych przy 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia podróży 
służbowych spowodowanych pandemią COVID-19.  

Szczegółowe badanie kwoty 21 644,5 tys. zł z rezerwy ogólnej (100% przyznanych 
środków) oraz kwoty 19 963,6 tys. zł z rezerwy celowej (12,4% przyznanych 
środków) wykazało, że zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

(akta kontroli str. 213-239, 846-966, 1073-1211,1222-1224) 

W 2020 r. dysponent części 45 wydał, na podstawie art. 177 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, 
dziewięć decyzji9 w sprawie blokowania środków na łączną kwotę 16 060,5 tys. zł 
(w tym blokadami objęto 10 586,9 tys. zł z rezerw celowych i rezerwy ogólnej). 
Blokady wynikały z nadmiaru posiadanych środków powstałego między innymi 
z powodu: 

- opóźnień w realizacji zadań spowodowanych ograniczeniami wynikającymi 
z pandemii COVID-19 oraz brakiem możliwości przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne; 

- niższego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na środki przez 
placówki zagraniczne, 

- wystąpienia różnic kursowych w związku z zapłatą składek do organizacji 
międzynarodowych. 

Ustalono, że blokad dokonano niezwłocznie po ustaleniu, że środki nie zostaną 
wykorzystane do końca roku budżetowego. 

Ponadto w 2020 r. dysponent części 45 wydał jedną decyzję w sprawie blokowania 
środków w kwocie 28 682,0 tys. zł, na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

                                                      
9  Decyzje o blokowaniu środków były wydawane w październiki (jedna decyzja), listopadzie (jedna decyzja) i grudniu 

2020 r. (siedem decyzji). 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z Decyzją Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych na rok 
2020 wydatków budżetu państwa. Powyższa kwota została określona przez 
Ministerstwo Finansów w związku ze stwierdzeniem niepełnej realizacji planu 
wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia na podstawie 
złożonych zapotrzebowań środków na wydatki w listopadzie i grudniu 2020 r. 
Powyższe środki miały zostać przeznaczone m.in. na zakup szczepionki oraz 
przeprowadzenie procesu szczepień. 

(akta kontroli str. 146-180, 799-810, 846-888, 2517-2523) 

Kontrola wykazała, że pracownicy Biura Administracji i Biura Finansów w MSZ, 
w ramach wykonywania nadzoru i kontroli przez dysponenta III stopnia i dysponenta 
części budżetowej na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ufp, zapewnili w trakcie całego 
roku monitorowanie poziomu wykonania wydatków przez komórki organizacyjne 
Ministerstwa. 

(akta kontroli str. 181-212, 846-888) 

W 2020 r. dysponent części 45 nie otrzymywał od Prezesa Rady Ministrów 
polecenia dokonania wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

(akta kontroli str. 779-780) 

Zobowiązania w części 45 na koniec 2020 r. wyniosły 80 279,9  tys. zł i były wyższe 
o 1,4% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (79 188,3 tys. zł). Największy udział 
miały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na 
ubezpieczenia społeczne (26 440,6 tys. zł) oraz składek do organizacji 
międzynarodowych (38 093,0 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. 
wynosiły 929,80 zł i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów w egzekucji administracyjnej na 
rzecz organu egzekucyjnego (naczelnika urzędu skarbowego) – w wysokości  
25,80 zł10 oraz zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej w postępowaniu 
prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym - w wysokości  
797,00 zł11. Kontrola wykazała, iż nie dokonywano zapłaty odsetek z tytułu 
nieterminowego wykonania zobowiązań. 

 (akta kontroli str. 827-845, 1013-1020, 1705, 2246-2258) 

U dysponenta części 45 kontrolą objęto 20 umów o dotacje celowe zawartych  
w 2020 r. oraz przekazywanie dotacji podmiotowych do Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych i Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Łączna kwota wydatków  
w próbie dotacji wyniosła 26 128,7 tys. zł tj. 16,5 % wydatków na dotacje12. 
Kontrola wykazała, że udzielenie dotacji celowych beneficjentom następowało na 
podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 151 ufp. 
We wszystkich zbadanych przypadkach sprawozdania z realizacji dotowanych 
projektów zostały złożone zgodnie z warunkami dotacji i zatwierdzone przez MSZ  
w terminie określonym w ufp. 

(akta kontroli str. 828-845, 1232, 1823-2013) 

                                                      
10   Dokumenty do Biura Finansów w MSZ wpłynęły 15 lutego 2021 r., (19 listopada 2020 r. doręczono do MSZ 

zawiadomienie wierzyciela o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego). 

11  Dokumenty do Biura Finansów MSZ wpłynęły 3 lutego 2021 r., (18 grudnia 2020 r. doręczono do MSZ prawomocny wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). 

12  Dobór celowy wg osądu kontrolera obejmujący dotacje podmiotowe, a także 20 dotacji celowych udzielanych na 
podstawie 10 umów dotacji zawartych przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, dziewięciu umów dotacji 
udzielonych przez Departament Współpracy Rozwojowej oraz jedną umowę dotacji udzieloną przez Departament 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. 
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W części 45 w 2020 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 3 429 osoby i w stosunku do 
2019 r. wzrosło o 37 osób (tj. o 1,1 %). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 
jednego pełnozatrudnionego wyniosło 7 989,4 zł. W porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w roku 2019 wzrosło o 69,3 zł, tj. o 0,9%. 
Wydatki na wynagrodzenia w 2020 r. wyniosły 328 797,5 tys. zł, co stanowiło 99,9% 
planu po zimnach (328 954,0 tys. zł). Limit zatrudnienia na 2020 r. nie został 
przekroczony.  

 (akta kontroli str. 1664-1704, 1715-1718) 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 42 156,3 tys. zł13, co stanowiło 94,3% 
planu po zmianach (44 668,0 tys. zł). W stosunku do roku 2019 były one niższe 
o 7 505,9 tys. zł, tj. o 15,1%.  
W ramach wydatków na inwestycje, w planie wg ustawy budżetowej na 2020 r. 
przewidziano realizację trzech zadań inwestycyjnych w kraju na kwotę 
4 484,0 tys. zł14 oraz dziewięciu zadań inwestycyjnych w placówkach zagranicznych 
na kwotę 5 952,0 tys. zł15.  
Na inwestycje wydatkowano w 2020 r. łącznie 26 116,5 tys. zł, co stanowiło 96,2% 
planu po zmianach (27 143,0 tys. zł).  
W Ministerstwie spośród trzech zaplanowanych zadań inwestycyjnych jedno 
zrealizowano częściowo, a realizacja dwóch zadań została przeniesiona na 2021 r. 
w ramach wydatków niewygasających16. 
W placówkach zagranicznych zrealizowano cztery zadania, w tym dwa  
wprowadzone w trakcie roku. W przypadkach czterech inwestycji zaplanowane 
wydatki na ich realizację w 2020 r. zostały przeniesione na 2021 r. w ramach 
wydatków niewygasających17. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji jednej 
inwestycji w Ambasadzie RP w Montrealu a wprowadzono do planu trzy zadania  
w placówkach zagranicznych w Houston, Malcie i Oslo.   

(akta kontroli str. 828-845, 1232, 1263-1663) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji (w tym prawidłowość 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych18 (zwanej dalej: ustawą 
Pzp) próby19 wydatków poniesionych w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent 
III stopnia) w wysokości 21 082,2 tys. zł. Próba obejmowała 7,3% wydatków 
Ministerstwa i 1,0% wydatków budżetu państwa w części 45. 

                                                      
13  W tym 19 630,1 tys. zł stanowią wydatki niewygasające. 

14  Z przeznaczeniem na: realizację nowego budynku MSZ, adaptację budynku przy ul. Bagatela 5 na potrzeby biurowo-
konferencyjno-szkoleniowe MSZ oraz na modernizację zasilania energetycznego obiektów MSZ przy al. J.CH. Szucha 23 
i al. J.CH. Szucha 23a.  

15  Z przeznaczeniem na: budowę nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie, adaptację nowej siedziby Ambasady RP 
w Bogocie, adaptację nowej siedziby Ambasady RP w Manili, budowę nowej siedziby Ambasady RP w Republice 
Białorusi, adaptację pomieszczenia piwnicznego Konsulatu Generalnego RP w Montrealu pod potrzeby serwerowni wraz 
z towarzyszącymi pracami modernizacyjnymi, przebudowę, adaptację nowej siedziby Przedstawicielstwa RP w Ramallah, 
instalację okablowania sieci strukturalną LAN oraz zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemów zabezpieczenia 
technicznego w Ambasadzie RP w Dakarze, instalację systemu telewizji dozorowanej systemu sygnalizacji włamania 
i napadu rezydencji Ambasadora RP w Dakarze, instalację systemu przeciwpożarowego w budynkach Ambasady 
w Paryżu; oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 17 525,0 tys. zł. 

16  Przebudowa wartowni wraz ze zmianą użytkowania oraz termomodernizacją budynku MSZ przy ul. Karmazynowej 1A,  
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni, Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wokół obiektów przy 
ul. Tanecznej 67b i Karmazynowej 1A. Zadania w ramach wydatków niewygasających - Przebudowa 5 piętra i instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz Modernizacja zasilanie energetycznego obiektów MSZ przy al. J Szucha 23 i al. J Szucha 23A 
w Warszawie polegającej na wykonaniu projektu przebudowy kabli nN, rozdzielnic oraz wymianie agregatu 
prądotwórczego. 

17  Na realizację zadań budowy nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie, budowy nowej siedziby Ambasady RP w Republice 
Białorusi adaptacji nowej siedziby Ambasady RP w Bogocie oraz instalacji systemu przeciwpożarowego w budynkach 
Ambasady RP w Paryżu. 

18  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. 

19  Próba wydatków została wylosowana za pomocą programu Pomocnik kontrolera v.5.7 i została uzupełniona wydatkami 
dobranymi celowo według profesjonalnego osądu kontrolera. 
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Badaniem w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w ustawie 
Pzp objęto cztery zamówienia publiczne o łącznej wartości 7 291,4  tys. zł udzielone 
przez Ministerstwo w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia z wolnej ręki 
oraz zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro bez VAT20.. 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z planem finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów 
jednostki. Zamówienia zostały udzielone zgodnie z ustawą Pzp i zarządzeniem nr 10 
z 7 grudnia 2018 r. Dyrektora Generalnego SZ w sprawie regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w MSZ oraz zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego SZ 
z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w MSZ.  

(akta kontroli str. 2014-2245) 

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

2.2 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w części 45 zostały poniesione m.in. na realizację stałych zadań MSZ 
związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej, realizację przedsięwzięć 
współpracy rozwojowej, działalność konsularną oraz na płatność składek  
do organizacji międzynarodowych, w tym Ministerstwo: 

- realizowało zadania związane z przewodnictwem Polski i jubileuszu 30 lecia 
w Grupie Wyszehradzkiej V4 w dniach 5-8 lipca 2020 r. w Krakowie21, 

- realizowało zadania związane z ochroną placówek zagranicznych i obiektów 
krajowych MSZ22, 

- realizowało zadania związane z interesami Polski w ramach dwustronnych  
i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym i gospodarczym23, 

- organizowało transport przesyłek zwykłych i dyplomatycznych do placówek 
zagranicznych RP24. 

Wydatki poniesione w części 45 w 2020 r. na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 
wyniosły łącznie 30 028,0 tys. zł, w tym w Ministerstwie (dysponent III stopnia) 
wyniosły 351,0 tys. zł. Dotyczyły one głównie: 

- finansowania projektów wyłonionych w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 
i humanitarna w odpowiedzi na pandemię COVID-19”, 

- wpłat wielostronnych25 oraz projektów realizowanych za pośrednictwem 
polskich placówek zagranicznych zgodnie z Planem współpracy rozwojowej 
w 2020 r., 

                                                      
20  Zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych 

oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZ (BDG.741.022.2020); zamówienie udzielone z wolnej ręki na 
Wsparcie, utrzymanie i modernizacja systemu EOD 2.0 w okresie 4 lat. (BDG.741.066.2019), oraz udzielono dwóch 
zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro bez VAT na: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 
materiałów konwencyjnych na potrzeby uczestników spotkań podczas polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej oraz 
na Dostawę urządzeń detekcyjno-pomiarowych z możliwością pomiaru temperatury ciała 5 szt. W 2020 r. na realizację 
ww. umów w części 45 ze środków dysponenta III stopnia wydatkowano 3 842,2 tys. zł. 

21  Na ten cel wydatkowano 126,8 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. 

22  Inspektorat Służby Zagranicznej wydatkował na ten cen 11 091,7 tys. zł. 

23  Na ten cel Biuro Ministra MSZ wydatkowało kwotę 1 251,0 tys. zł 

24  Na ten cel Wydział Spedycji i Zaopatrzenia Biura Administracji wydatkował kwotę 886,5 tys. zł. 

25  Np. na rzecz wparcia działań WFP w Kenii, wpłaty do Biura Narodów Zjednoczonych ds. koordynacji Pomocy 
Humanitarnej UNOCHA, wpłaty do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC). 
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- zakupów środków ochrony osobistej dla pracowników w postaci maseczek, 
przyłbic, rękawiczek jednorazowych, żeli i płynów antybakteryjnych, 

- zakupu usług firm miejscowych w zakresie odkażania i dezynfekcji  
po stwierdzonym przypadku zarażenia COVID-19. 

(akta kontroli str. 334-339, 2524-2529, 2567-2569) 

W efekcie poniesionych w 2020 r. wydatków majątkowych w kwocie 42 156,3 tys. zł 
sfinansowano m.in. pięć inwestycji remontowo - budowlanych w obiektach MSZ  
w kraju oraz 11 zadań inwestycyjnych w 10 placówkach zagranicznych (w Dakarze 
realizowano dwa zadania). Ponadto dokonano zakupów urządzeń i sprzętu 
zabezpieczenia technicznego, teleinformatycznego, a także licencji  
i oprogramowanie, samochodów i wyposażenia na potrzeby placówek 
zagranicznych.  

(akta kontroli str. 828-845, 334-339,1312-1324) 

W skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych wystąpieniu pokontrolnym  
po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., NIK sformułowała wniosek 
o zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością 
realizacji planów w układzie zadaniowym. Wniosek dotyczył stwierdzonych dwóch 
nieprawidłowości polegających na:  

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

 nierzetelnym (bez uwzględnienia danych źródłowych z części placówek 
zagranicznych) obliczeniu osiągniętej w 2019 r. wartości miernika osiągania celu 
dla zadania 15.2 Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie 
kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych. 

Badanie zadania 15.2 Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie 
kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych wykazało, że wszystkie 
placówki zobligowane do raportowania wartości niezbędnych do obliczenia wartości 
miernika przesłały niezbędne dane do jego obliczenia, a zatem wniosek NIK w tej 
części został zrealizowany (w 2019 r. takie dane zostały przesłane przez 90% 
placówek zobowiązanych do raportowania). W pozostałym zakresie wniosek  
nie został zrealizowany, gdyż w 2020 r. nie zostały określone mierniki wykonania 
zadań podzadań i działań dla poszczególnych jednostek w części 45, w tym dla 
centrali MSZ jako dysponenta III stopnia. 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśniła, że proces określania mierników 
wykonania zadań, podzadań i działań poszczególnych jednostek w cz. 45 [w tym 
Centrali MSZ, jako dysponenta III stopnia (BA)] wynika z zarządzenia nr 44 Ministra 
SZ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych (….). Zgodnie 
z ww. zarządzeniem zarówno roczne plany działania komórek organizacyjnych (par. 
18 ust. 1), jak i zadania dla placówek zagranicznych (par. 20 ust 1) są 
opracowywane w oparciu o cele i mierniki MSZ zatwierdzone przez DG SZ na dany 
rok w planie w układzie zadaniowym oraz projekt Planu działalności ministra.  
To oznacza, że roczne plany działania wszystkich komórek organizacyjnych oraz 
zadania dla wszystkich placówek zagranicznych muszą być zgodne z celami 
dysponenta cz. 45. Zatwierdzenie przez właściwego członka kierownictwa planów 
działania komórek organizacyjnych (par. 18 ust. 2) oraz zadań dla placówek 
zagranicznych (par. 20 ust. 2) stanowi założenie wykonania planów zadań (w tym 
podzadań i działań) na poziomie co najmniej „zgodnie z oczekiwaniami” (w MSZ nie 
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planuje się zadań do wykonania na poziomie „poniżej oczekiwań” i nie jest możliwa 
akceptacja kierownictwa dla takiego podejścia). A zatem w odniesieniu do 
wszystkich jednostek w cz. 45 sporządzających roczne plany zadań (w tym 
placówek zagranicznych oraz Centrali MSZ) miernikiem określonym jest ocena 
„zgodnie z oczekiwaniami” (o której w przypadku komórek organizacyjnych mowa 
w par. 19 ust. 2 oraz zał. nr 2 do zarz., a w przypadku placówek zagranicznych –  
w par. 29 ust 3, w par. 30 ust 1 pkt 2 oraz zał. nr 6 do zarz.). W procesie planowania 
operacyjnego na 2020 r. opracowano m.in. roczny plan działania BA (pełniącego 
funkcję dysponenta III stopnia) oraz 166 zadań dla wszystkich placówek 
zagranicznych, tym samym dla ww. jednostek określonym miernikiem została ocena 
„zgodnie z oczekiwaniami”. Powyższe założenia zostały również odnotowane  
w cz. C Planu Działalności Min. SZ na rok 2020 (pkt 5), gdzie oszacowano,  
że co najmniej 85% sprawozdań z realizacji zadań placówek zagranicznych oraz 
rocznych planów działania komórek organizacyjnych zostanie ocenionych 
pozytywnie (tj. uzyska ocenę „zgodnie z oczekiwaniami” lub „powyżej oczekiwań”). 
Dodatkowo - w ramach kontynuacji pilotażu – szczegółowe mierniki na 2020 r. 
zostały określone w odniesieniu do 26 placówek zagranicznych (Ambasady RP  
w Bukareszcie oraz 25 instytutów polskich), co również odnotowano w cz. C Planu 
Działalności Min. SZ na rok 2020 (pkt 5) (…). W opinii MSZ stosowany system 
umożliwia dokonanie kompetentnej i uczciwej oceny efektywności i skuteczności 
realizacji planów na poziomie budżetu zadaniowego ww. jednostek. 

W ocenie NIK przyjęcie ww. zarządzenia nie zmieniło istoty wniosku. W dalszym 
ciągu MSZ nie określił mierników wykonania zadań, podzadań i działań dla 
poszczególnych jednostek w części 45, w tym dla centrali MSZ jako dysponenta III 
stopnia. Podobnie jak w 2019 r. tylko dla części jednostek, tj. Ambasady RP  
w Bukareszcie oraz Instytutów Polskich ściśle powiązano planowanie  
i sprawozdawczość operacyjną z procesem pomiaru efektywności realizacji planów 
w układzie zadaniowym, natomiast nie rozszerzono takiej praktyki na pozostałe 165 
placówek (dysponenta III stopnia i 164 placówki zagraniczne). Zdaniem NIK, 
poszczególni dysponenci trzeciego stopnia w różny sposób przyczyniają się do 
realizacji celów zadań i podzadań budżetowych. W związku z tym MSZ powinien tak 
skonstruować budżet zadaniowy, aby uwzględnić specyfikę działalności służby 
zagranicznej, która pozwoli na ocenę efektywności i skuteczności  stopnia 
osiągnięcia celów przez podległe jednostki. Zdaniem NIK, nie można tego rzetelnie 
ocenić, bez określenia mierników wykonania zadań, podzadań i działań na 
poszczególne jednostki. 

(akta kontroli str. 7-18, 1719-1822) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2020 r. budżetu państwa 
w części 45 przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 45 rocznych 
łącznych sprawozdań budżetowych za 2020 r. oraz sprawozdań jednostkowych 
Ministerstwa jako dysponenta III stopnia i dysponenta głównego: 

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

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
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 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

 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).  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Sprawozdania łączne zostały 
sporządzone przez dysponenta części 45 na podstawie sprawozdań jednostkowych 
(własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych Ministerstwa (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzanych sprawozdań. 

Sporządzone zostały korekty rocznych i za IV kwartał 2020 r. sprawozdań łącznych  
i jednostkowych sprawozdań Ministerstwa jako dysponenta III stopnia (Rb-N  
w zakresie należności oraz Rb-27, Rb-28 i Rb-BZ1 w zakresie zobowiązań) oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2020 r. jednostkowych Ministerstwa jako dysponenta 
głównego (Rb-N w zakresie należności oraz Rb-Z w zakresie zobowiązań). Korekty 
wynikały z weryfikacji i aktualizacji sald kont oraz wpływu dokumentów księgowych, 
które należało ująć w księgach rachunkowych dotyczących 2020 r. 

 (akta kontroli str. 967-1012, 1021-1072, 2259-2516, 2530-2565) 

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. Sprawozdania (dysponenta III stopnia) zostały sporządzone 
prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje wniosków i uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie26 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
26  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 mailowy. 
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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. 

 

Warszawa,      kwietnia 2021 r. 

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Małgorzata Motylow 
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