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I. Dane identyfikacyjne 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa (dalej: 
KPRM). 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r.1, z mocą od dnia 
6 października 2020 r., zniesione zostało Ministerstwo Cyfryzacji, a pracownicy 
dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący sprawy działu informatyzacja 
zostali włączeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Cyfryzacji2, obsługę Ministra zapewnia Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów. 

 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji od 6 października 
2020 r.3 

W okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Marek 
Zagórski, Minister Cyfryzacji, od 17 kwietnia 2018 r. do 5 października 2020 r. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Administracji Publicznej.  

 
1. Tomasz Kwitowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/7/2021 

z 12 stycznia 2021 r.  

2. Marek Bieńkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/9/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

3. Piotr Bielecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/11/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

4. Marcin Chojnacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/13/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

5. Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KAP/15/2021 z 12 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli str.1-20) 

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 27 - Informatyzacja oraz ocena wykonania planów finansowych 
jednostek finansowanych w ramach tej części budżetu państwa, 

- realizacji w 2020 r. planu finansowego państwowego funduszu celowego – 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (dalej CEPiK lub Fundusz) pod 

                                                      
1  Dz.U. poz. 1730. 

2  Dz.U. poz. 1716. 

3 Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 6 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów 
nr 1131.27.2020 (M.P. poz. 896). 

4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta Funduszu.  

W odniesieniu do części budżetowej 27 ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich,  
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 

kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych, 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do dochodów 

i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- 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 
publicznych5 (dalej ufp), w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części. 
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 porównawczej wykonania planu dochodów i stanu należności 

pozostałych do zapłaty, 
- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich,  
- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 27 – 

Informatyzacja w trakcie roku budżetowego, 
- kontroli prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,  
- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 27 limitów wydatków, w tym – 

limitów środków na wynagrodzenia, 
- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych, 
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych dla dysponenta III stopnia w części 

27, 
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 27 - Informatyzacja.  

W odniesieniu do Funduszu ocenie podlegały w szczególności: 
- planowanie i realizacja kosztów Funduszu oraz efekty realizowanych zadań, 

w tym stopień ich realizacji, 
- realizacja przychodów Funduszu, 
- gospodarowanie wolnymi środkami, 

                                                      
5 Dz. U. z  2021 r. poz. 305. 
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- prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 
za IV kwartał w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 
- analiza wykonania planu finansowego Funduszu, 
- szczegółowa analiza wybranej próby kosztów Funduszu, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

finansowanych ze środków Funduszu, 
- analiza efektów realizowanych działań, 
- gospodarowanie wolnymi środkami, 
- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz w zakresie 

operacji finansowych, 
- analiza stosowanych przez dysponenta Funduszu instrumentów kontroli 

zarządczej, dotyczących sporządzania sprawozdań. 

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

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 27 – Informatyzacja wykorzystano 
również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2020 r. jednostki podległej 
– Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej CPPC). 

III. Ocena ogólna kontrolowanej działalności6 

A. Część 27 – Informatyzacja 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia w formie opisowej wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 27 Informatyzacja. 

Szczegółowe badanie próby wydatków w części 27 Informatyzacja wykazało, że 
dokonywano ich zgodnie z planem finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi 
służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli 
merytorycznej dowodów księgowych nie miała wpływu na realizację planu 
finansowego. Dysponent cz. 27 budżetu państwa prawidłowo dokonywał zmian 
w planie wydatków i blokował wydatki niezwłocznie po stwierdzeniu braku 
możliwości ich wykorzystania. 

NIK odstępuje od wydania opinii o sprawozdawczości części 27 Informatyzacja, 
z uwagi na to, że sprawozdania zarówno jednostkowe dysponenta III stopnia jak 
i łączne, zostały sporządzone na podstawie danych pochodzących 
z niewiarygodnych i niekompletnych ksiąg rachunkowych.  

Nie zostały również dopełnione obowiązki związane ze zniesieniem Ministerstwa 
Cyfryzacji (dalej: Ministerstwo lub MC) dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych, 
sporządzenia sprawozdania budżetowego oraz sprawozdania finansowego na dzień 
zniesienia Ministerstwa. Nie sporządzono inwentaryzacji majątku zniesionego 
Ministerstwa, a przejęcie rachunków bankowych byłego MC nastąpiło ze znaczną 
zwłoką, po 59 dniach od likwidacji Ministerstwa. 

                                                      
6  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. 
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Stwierdzone nieprawidłowości, w tym mające wpływ na odstąpienie NIK od opinii 
o sprawozdawczości, spowodowały obniżenie oceny do opisowej. 

B. Fundusz Celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia w formie opisowej wykonanie planu finansowego na 
2020 r. Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 

Szczegółowe badanie kosztów Funduszu wykazało, że zostały one poniesione na 
zakupy i usługi służące realizacji celów Funduszu oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dysponent Funduszu w 2020 r. podejmował działania zmierzające do 
wyegzekwowania należności wymagalnych. W toku działań kontrolnych 
stwierdzono, że w 2020 r. dysponent Funduszu nie podejmował skutecznych działań 
zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0, co należy do 
podstawowych celów Funduszu. 

NIK odstępuje od wydania opinii o sprawozdawczości Funduszu CEPiK, z uwagi na 
to, że sprawozdania Funduszu zostały sporządzone na podstawie danych 
pochodzących z niewiarygodnych ksiąg rachunkowych, a ponadto 
w sprawozdaniach Funduszu wykazano dane niezgodne z ewidencją księgową, 
rzeczywistą treścią operacji gospodarczych i w oparciu o zapisy księgowe które nie 
miały trwałego charakteru.  

Stwierdzone nieprawidłowości, w tym mające wpływ na odstąpienie NIK od opinii 
o sprawozdawczości, spowodowały obniżenie oceny do opisowej. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności7 

A. Część 27 – Informatyzacja 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej8 dochody budżetu państwa w części 27 zostały zaplanowane 
w kwocie 6541,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 10 081,5 tys. zł, tj. o 54,1% 
większej od zaplanowanej oraz ponad dwukrotnie niższej niż w 2019 r. (22 395,8 
tys. zł). Pochodziły one głównie ze zwrotów dotacji celowych niewykorzystanych lub 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz opłat za 
udostępnianie danych z rejestru PESEL. 

Dochody zrealizowane przez dysponenta III stopnia w części 27 wyniosły 
360,8 tys. zł i były wyższe od planowanych o 168,8 tys. zł. 

Na koniec 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania dochodów 
budżetowych, w części 27 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 43 
710,6 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 30 775,6 tys. zł. W porównaniu ze stanem 
na koniec 2019 r. należności były wyższe o 891,9 tys. zł (o 2,1%), a zaległości 
niższe o 105,8 tys. zł (o 0,3%).  

Największe należności na koniec 2020 r. wystąpiły w CPPC w wysokości 34 843,8 
tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2019 r. o 786,3 tys. zł (2,2%), w tym 
zaległości wyniosły 22 373,8 tys. zł i w porównaniu do 2019 r. były wyższe o 149,5 
tys. zł. 

                                                      
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako pozytywna, negatywna albo w formie opisowej. 

8  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571, ze zm.). 
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Zaległości w części 27 dotyczyły głównie zwrotu niewykorzystanych lub pobranych 
w nadmiernej wysokości dotacji oraz odsetek od nich. 

Na koniec 2020 r. u dysponenta III stopnia w części 27 wystąpiły należności 
pozostałe do zapłaty w wysokości 8365,6 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 
8364,0 tys. zł. W porównaniu z 2019 r. zarówno należności jak i zaległości były 
niższe odpowiednio o 19,8 tys. zł oraz o 20,0 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 1575-1577; 1698 pliki 1-3, 14, 24, 31) 

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

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w 2020 r. w części 27 zostały zrealizowane w kwocie 
228 023,0 tys. zł, co stanowiło 75,3% planu po zmianach (302 973,9 tys. zł). 
W porównaniu do 2019 r. wydatki były niższe o 822,0 tys. zł, tj. o 0,4%.  

Plan wydatków w części 27 został zwiększony o  50 729,9 tys. zł środkami z  rezerw 
celowych budżetu państwa, które zostały przeznaczone głównie na refundację 
poniesionych wydatków oraz wypłatę zaliczek dla beneficjentów realizujących 
projekty w ramach POPC9.  
Wydatki budżetu państwa dysponenta III stopnia w części 27 wyniosły 107 608,3 
tys. zł, co stanowiło 85,4% planu po zmianach (126 032,5 tys. zł). W porównaniu do 
roku 2019 wydatki zwiększyły się o 7,4%.  

(akta kontroli str. 1698 pliki 4-9, 15-16, 20-21, 25-26, 32-33) 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków z rezerw w łącznej kwocie 16,1 tys. zł, 
tj. 100% rezerw otrzymanych przez dysponenta stopnia III w części 27 wykazało, że 
zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na sfinansowanie dodatków do 
wynagrodzeń służby cywilnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 
pracowników zlikwidowanego MC, tj. na cele, na jakie zostały przyznane. 
Wykorzystano 100% przyznanych środków. 

(akta kontroli str. 825-863) 

W związku z nadmiarem środków Minister Cyfryzacji, na podstawie art. 177 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp podjął pięć decyzji o blokowaniu wydatków na łączną 
kwotę 53 678,5 tys. zł. Ponadto na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych10, Prezes Rady Ministrów w celu 
przeciwdziałania COVID-19 dokonał blokady wydatków w cz. 27 na kwotę 6 235,0 
tys. zł. Najwyższa blokada (47 884,1 tys. zł) dotyczyła niewykorzystanych przez 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (dalej 
NASK) środków z dotacji udzielonej przez CPPC w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (dalej PO PC). Kontrola wykazała, że powyższe decyzje 
o blokowaniu środków zostały podjęte niezwłocznie po powzięciu informacji, że 
środki nie zostaną wykorzystane.  

Dysponent cz. 27 budżetu państwa zgłosił do wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem 2020 r. pięć planowanych na ten rok wydatków na łączną kwotę 3527,6 
tys. zł. Brak możliwości wydatkowania tych środków w 2020 r. wynikał przede 

                                                      
9  W ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd 

oraz III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.   

10 Dz. U. poz.1842, ze zm. 
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wszystkim z przełożenia na 2021 r., ze względu na trwający w Polsce stan epidemii, 
organizacji międzynarodowej konferencji ONZ „Szczyt cyfrowy – IGF”, a także 
z przesunięcia na następny rok rozstrzygnięć niektórych zamówień publicznych ze 
względu na przedłużające się procedury postępowań. 

 (akta kontroli str. 825-863) 

Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przeciętne 
zatrudnienie w 2020 r. w części 27 wyniosło 575 osób i było o 37 osób wyższe niż 
w 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
w 2020 r. wyniosło 8366,2 zł i było o 442,30 zł niższe niż w 2019 r. Przeciętne 
zatrudnienie u dysponenta III stopnia w cz. 27 wyniosło 438 osób i było wyższe o 37 
osób niż w 2019 r. Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że wzrost zatrudnienia był 
wynikiem kontynuacji działań mających na celu obsadzenie stanowisk pracy 
niezbędnych do realizacji zadań, w szczególności w komórkach prowadzących 
obsługę spraw z obszaru informatyzacji. Natomiast spadek przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia wynikał przede wszystkim z decyzji o niewypłacaniu 
w 2020 r. nagród dla pracowników zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji, jak również 
ze zwiększonej kwoty wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych z tytułu 
nieobecności w pracy. W 2020 r. dysponent III stopnia w cz. 27 zawarł jedną umowę 
zlecenia (z własnym pracownikiem), którego łączne wynagrodzenie w tym okresie 
wyniosło 69,3 tys. zł. 

Wynikające z planu finansowego limity wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
oraz stan zatrudnienia nie zostały przekroczone. 

Od 2017 r. u dysponenta III stopnia w części 27 budżetu państwa oprócz 
tradycyjnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stosowana jest praktyka 
pozyskiwania pracowników w formule tzw. body leasingu, który polega na 
świadczeniu pracy przez osoby zatrudnione w innych podmiotach, z którymi 
zlikwidowane MC miało podpisane umowy. Wynagrodzenie tak pozyskanych 
pracowników jest finansowane w ramach wydatków na usługi, a nie wydatków na 
wynagrodzenia i nie podlega ww. limitom. W 2020 roku w części 27 pracę 
świadczyło na tej podstawie 179 osób, a koszt tych usług wyniósł 28 153,3 tys. zł 

(akta kontroli str. 21-29, 1559-1563, 1611-1623, 1681-1689)  

W 2020 r. w części 27 zrealizowano wydatki majątkowe (bez środków na dotacje) w 
łącznej kwocie 11 498,4 tys. zł, co stanowiło 88,2% planu po zmianach (13 042,1 
tys. zł). W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 6164,2 
tys. zł (o 115,6%). Zwiększenie wydatków majątkowych w stosunku do 2019 r. 
wynikało m.in. realizacji inwestycji w rozwój e-dowodu (5122,0 tys. zł) oraz 
wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku dawnego MC przy 
ul. Królewskiej 27 w Warszawie (3083,0 tys. zł). 

W związku z planowaną kontrolą pt. Efektywność wydatkowania środków na 
inwestycje, której przeprowadzenie w zakresie cz. 27 budżetu państwa jest 
planowane przez NIK w 2021 r. odstąpiono od badania i oceny planowania oraz 
realizacji wydatków majątkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2020 r. 

Zobowiązania w części 27 na koniec 2020 r. wyniosły  6466,4 tys. zł i były wyższe 
o 24,3% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (5201,9 tys. zł). Największy udział 
miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług (3923 2 tys. zł), a także z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (2783,6 tys. zł). Na 
koniec 2020 r. w części 27 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(akta kontroli str. 1695-1700) 

Badaniem kontrolnym u dysponenta części 27 objęto dwie spośród 25 umów dotacji 
finansowanych w 2020 r. ze środków dysponenta głównego w cz. 27 budżetu 



 

7 

państwa. Próbę dobrano w sposób celowy według osądu kontrolera. Łączna wartość 
dotacji w badanej próbie wyniosła 9531,6 tys. zł, tj. 23,4% wydatków na dotacje 
w części 27 w 2020 r. Przyznanie dotacji następowało na podstawie umów 
sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ufp, a zatwierdzenia 
rozliczenia dokonano na warunkach i w terminach określonych w umowach oraz 
zgodnie z art. 152 ust. 2 i 3 ufp.  

(akta kontroli str. 825 pliki 32-47; 1681 pliki 10-13) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu 
państwa (w tym prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz 
stosowania wyłączeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych11, dalej ustawa Pzp) w kwocie 18 737,5 tys. zł (bieżących – 17 638,5 
tys. zł i majątkowych – 1099,0 tys. zł), poniesionych w 2020 r. przez dysponenta III 
stopnia w części 27, co stanowiło 12,8% jego wydatków. Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
księgowych za pierwsze 10 miesięcy 2020 r. oraz odpowiadających im dowodów 
księgowych dotyczących pozapłacowych wydatków kontrolowanej jednostki. Próba 
wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 
do wartości) obejmowała 43 dowody księgowe na kwotę 13 755,3 tys. zł. Próba 
wydatków dobranych celowo (według osądu kontrolera) obejmowała sześć 
dowodów na kwotę 4982,2 tys. zł. 

Badanie wydatków wykazało, że dokonywano ich zgodnie z planem finansowym 
oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła opóźnienia 
w przeprowadzeniu kontroli merytorycznej dowodów księgowych (dalszy opis 
w części wystąpienia stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 825 plik 28; 826 pliki 58-100; 836 pliki 362-460, 1570-1572;1690 
plik 5, 1662-1663) 

W ramach badania próby wydatków skontrolowano prawidłowość stosowania przez 
dysponenta III stopnia w części 27 procedur określonych w ustawie Pzp oraz 
w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym 
w MC w odniesieniu do czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
o łącznej wartości 8410,8 tys. zł (z czego w 2020 r. z budżetu państwa 
wydatkowano 3677,5 tys. zł), udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego 
(jedno postepowanie), a także bez zastosowania ustawy na podstawie art. 6 ust. 1  
ustawy o zwalczaniu COVID 19 (dwa postępowania) i poniżej progu, na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (jedno postępowanie). Badanie nie wykazało 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 660-690) 

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

1. W siedmiu dowodach księgowych (na 43 zbadane), przekroczono siedmiodniowy 
termin kontroli merytorycznej, określony w § 8 pkt 5 Instrukcji obiegu 
dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Cyfryzacji12 (czas obiegu 
wewnętrznego tych dowodów wynosił od 8 do 19 dni ).  

Zastępca Dyrektora Biura Budżetu i Finansów KPRM wyjaśniła, że przyczyną 
opóźnienia były problemy techniczne z systemem, uzgodnienia związane 

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

12 Wprowadzona zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji z 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych  w Ministerstwie Cyfryzacji 
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z protokołem odbioru, a także konieczność realizacji pilnych zadań związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wykonywanie pracy 
w formie zdalnej.  

Powyższa nieprawidłowość świadczy o tym, że wnioski NIK sformułowane po 
kontrolach wykonania budżetu państwa w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. o wzmożenie 
nadzoru w zakresie przestrzegania terminów obiegu dowodów księgowych nie 
zostały zrealizowane. Wystąpienie tej nieprawidłowości w kolejnych latach 
świadczy o nieskutecznej kontroli zarządczej w tym zakresie. 

(akta kontroli str.1690 pliki 5-8) 

2.2 Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich (dalej: BŚE) w 2020 r. w części 27 zostały 
zrealizowane w kwocie 1 384 481,8 tys. zł, co stanowiło 88,9% planu po zmianach 
(1 556 567,0 tys. zł). Wydatki te były o 215 716,8 tys. zł (o 18,5%) wyższe od 
wydatków zrealizowanych w 2019 r. 

Wydatki BŚE dysponenta III stopnia zostały zrealizowane w kwocie  51 722,7 tys. zł, 
co stanowiło 77,4% planu po zmianach (66 814,7 tys. zł). Wydatki te były o 18 423,0 
tys. zł wyższe od wydatków zrealizowanych w 2019 r. Wszystkie wydatki zostały 
zrealizowane w ramach działu 750 Administracja publiczna i w 99,6% dotyczyły PO 
PC. Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna KPRM, wyższe wykonanie wydatków 
w 2020 r. w stosunku do wykonania w 2019 r. wynika z postępu realizacji zadań 
w ramach PO PC. 

(akta kontroli str. 1698 pliki 10-12, 17, 27) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków z BŚE (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania 
wyłączeń ustawy Pzp) w kwocie 1 242,9 tys. zł (bieżące 682,3 tys. zł, majątkowe 
560,6 tys. zł) poniesionych w 2020 r., co stanowiło 2,4% wydatków BŚE dysponenta 
III stopnia w części 27 budżetu państwa.  

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatków dokonywano 
w okresie kwalifikowalności, zgodnie z planem finansowym oraz umowami na 
zakupy i usługi służące realizacji celów ujętych w umowach o dofinansowanie oraz 
zgodnie z przepisami prawa.  

(akta kontroli str. 1662-1663) 

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 dysponenta III stopnia w części 27 budżetu 
państwa. Wydatki zostały zrealizowane z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Stwierdzona 
nieprawidłowość miała charakter formalny i nie wpływała na realizację planu 
finansowego.  

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 października 2020 r. 

w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji oraz w związku § 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Cyfryzacji, MC zostało zniesione z dniem 6 października 2020 r. 
Pracownicy dotychczasowego MC obsługujący sprawy działu informatyzacja zostali 
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włączeni do KPRM, która zapewnia również obsługę Ministra Cyfryzacji, 
pozostającego dysponentem cz. 27 budżetu państwa oraz Funduszu CEPiK. 

Księgi rachunkowe zniesionego MC nie zostały zamknięte na dzień zakończenia 
działalności tej jednostki, co było niezgodne z art. 12 ust. 2 pkt 2 uor (dalszy opis 
w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości). MC nie sporządziło i nie 
przekazało również sprawozdań budżetowych na dzień zakończenia działalności, co 
było niezgodne z § 6 ust. 1 w związku z § 2 pkt 7 i § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej13 (dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości). 
W dniu 4 grudnia 2020 r. (po 59 dniach od zakończenia działalności MC) KPRM 
zwróciła się do banku z wnioskiem o zachowanie rachunków bankowych byłego MC 
wraz z ich saldami (dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 242 z 14 grudnia 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych zniesionego 
Ministerstwa Cyfryzacji, dwa samochody osobowe zniesionego MC stały się 
własnością KPRM. Do dnia zakończenia kontroli (tj. 9 kwietnia 2021 r.) nie zostało 
opublikowane zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia 
pozostałych składników majątkowych byłego MC. Do dnia zakończenia kontroli nie 
sporządzono inwentaryzacji składników majątkowych zniesionego MC, co było 
niezgodne z art. 26 ust. 4 uor (dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 1555-1558, 1578-1585, 1624-1632, 1690-1694) 

3.1 Księgi rachunkowe 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia KPRM (do 
6 października 2020 r. MC), przeprowadzono na próbie 60 zapisów księgowych 
o łącznej wartości 101 992,2 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną, która została 
uzupełniona 10 zapisami o łącznej wartości  21 714,9 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. 

Zgodnie z art.13 ust.1 uor księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, 
obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi 
pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 
pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

KPRM do dnia zakończenia kontroli NIK nie udostępniła kontrolerom dziennika za 
12 miesięcy 2020 r., co uniemożliwiło zweryfikowanie spójności danych ujętych 
w zestawieniach obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych z danymi 
zawartymi w dzienniku (udostępniono jedynie zbiorczy dziennik obrotów). Ze 
względu na brak dziennika za 12 miesięcy badanie spójności obrotów i sald dla 
wszystkich dysponentów ograniczyło się do zestawienia kwot po stronie WN i MA 
z uwzględnieniem bilansu otwarcia na podstawie przekazanych zestawień obrotów 
i sald. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że nie jest możliwe przekazanie dzienników za 
cały 2020 r. (Fundusz CEPiK i cz 27) ponieważ, nie wszystkie rejestry księgowe są 

                                                      
13 Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm. 
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zatwierdzone. System finansowo – księgowy KPRM umożliwia wygenerowanie 
dzienników tylko z dokumentów zatwierdzonych. 

Stany aktywów i pasywów zostały wykazane w księgach rachunkowych 2020 r. 
nieprawidłowo (dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości). 

Z uwagi na niedostępność dzienników za 12 miesięcy 2020 r., nie było możliwe 
zweryfikowanie poprawności zestawienia obrotów i sald z zapisami dziennika. Na 
podstawie udostępnionych dzienników za 10 miesięcy 2020 r. ustalono, że dwa 
dzienniki nie zawierają w dwóch pozycjach kwot operacji, a w 17 dziennikach sumy 
obrotów po stronie Wn różniły się od sum obrotów wykazanych po stronie Ma 
(dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości). 

Nieprawidłowości świadczą o tym, że organizacja rachunkowości i systemy kontroli 
zarządczej w zniesionym MC oraz w KPRM (w zakresie części 27 budżetu państwa) 
nie zapewniały w sposób racjonalny prawidłowości prowadzenia ksiąg 
rachunkowych.  

(akta kontroli str. 825 pliki 1-5, 21-23; 1664-1672; 1701 pliki 1-2) 

3.2 Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań 
budżetowych za 2020  r. przez dysponenta części 27 Informatyzacja oraz 
sprawozdań jednostkowych 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 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).  

Wszystkie ww. sprawozdania zostały sporządzone i przekazane terminowo. 
Sprawozdania zostały podpisane przez Głównego Księgowego KPRM oraz 
Zastępcę Dyrektora Biura Budżetowo Finansowego, działającą z upoważnienia 
dysponenta części budżetowej. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez 
dysponenta części 27 na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania 
zarówno jednostkowe dysponenta III stopnia jak i łączne, nie zawierają rzetelnych 
danych, gdyż zostały sporządzone na podstawie niewiarygodnych i niekompletnych 
ksiąg rachunkowych (dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 825 piłki 26-27; 1701 plik 1) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. Nie przeprowadzono inwentaryzacji aktywów i środków trwałych, 

w szczególności drogą spisu ich ilości z natury, na dzień zniesienia MC, do 
czego obliguje art. 26 ust. 4 uor, który stanowi, że na dzień zakończenia 
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działalności przez jednostkę przeprowadza się inwentaryzację, o której mowa 
w art. 26 ust. 1 tej ustawy.  

Pan Marek Zagórski Sekretarz Stanu KPRM, który do 6 października 2020 r. 
pełnił funkcję Ministra Cyfryzacji wyjaśnił, że inwentaryzacja majątku zniesionego 
MC jest planowana po podpisaniu zarządzenia w sprawie przeznaczenia 
składników majątkowych byłego MC. 

Zdaniem NIK, w szczególności spis z natury aktywów ruchomych i trwałych, 
powinien być przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu działalności 
jednostki, w celu rzetelnego ustalenia aktualnego stanu tych aktywów. Bez 
znaczenia przy tym, jako czynność wtórna, jest ustalenie ich przeznaczenia. Na 
konieczność niezwłocznego ustalenia aktualnego stanu aktywów wskazuje art. 
26 ust. 3 pkt 1 uor, który w odniesieniu do ustalania stanu na koniec roku 
obrotowego stanowi, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za 
dotrzymane, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. 
Tymczasem od zniesienia MC upłynęło, nie 15 dni jak w przypadku ustalania 
stanów na koniec roku obrotowego, ale pół roku. 

(akta kontroli str. 1578-1585, 1624-1632) 

2. Księgi rachunkowe dysponenta części 27 – Informatyzacja oraz Ministerstwa 
Cyfryzacji jako jednostki budżetowej nie zostały zamknięte na dzień 6 
października  2020 r., tj. na dzień zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji, co było 
niezgodne z art. 12 ust. 2 pkt 2 uor, który stanowi, iż księgi rachunkowe zamyka 
się na dzień zakończenia działalności jednostki – nie później niż w ciągu 3 
miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. W związku z niezamknięciem ksiąg 
rachunkowych nie sporządzono sprawozdania finansowego, co było niezgodne 
z §  23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej14, który stanowi, że  na dzień zamknięcia ksiąg 
rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów (…) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Cyfryzacji (…) obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
(KPRM). W świetle zapisów wskazanego rozporządzenia, KPRM przejęła 
obsługę spraw działu informatyzacja, a zatem i księgi rachunkowe byłego 
Ministerstwa Cyfryzacji. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości 
zapisów dla części 27-informatyzacja została podjęta decyzja o prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych w systemie finansowo – księgowym byłego Ministerstwa 
Cyfryzacji.  Jednocześnie mając na uwadze zapisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa 
Cyfryzacji (…) w myśl, których pracownicy dotychczasowego Ministerstwa 
Cyfryzacji obsługujący sprawy działu informatyzacja zostali włączeni do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, należy uznać, że Minister Cyfryzacji nadal 
pełni funkcję organu właściwego w sprawach działu informatyzacja. 
Przedstawiając powyższe, należy zauważyć, iż przedstawione powyżej 
rozporządzenia w żaden sposób nie wskazywały jednoznacznie, że zachodzi 

                                                      
14 Dz. U. z 2020 r. poz. 342. 
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przesłanka uzasadniająca zamknięcie ksiąg rachunkowych Ministerstwa 
Cyfryzacji. Mając powyższe na uwadze  KPRM przyjęła wobec tego 
najbezpieczniejsze dla przejrzystości finansów publicznych rozwiązanie 
polegające na nie zamykaniu ksiąg rachunkowych na dzień zniesienia 
Ministerstwa Cyfryzacji. Taki stan rzeczy ma na celu zapewnienie ciągłości 
zapisów księgowych dla części 27 – informatyzacja budżetu państwa,  do końca 
roku 2020 i tym samym prowadzenie ksiąg rachunkowych na bieżąco 
z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i zapewnieniem kompletności ujęcia 
wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Tylko 
taka formuła dała możliwość prawidłowego sporządzenia sprawozdań  
budżetowych i sprawozdania finansowego za rok 2020.  

Pan Marek Zagórski Sekretarz Stanu KPRM, który do 6 października 2020 r. 
pełnił funkcję Ministra Cyfryzacji wyjaśnił, że KPRM podjęła decyzję 
o niezamykaniu ksiąg rachunkowych Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie art. 12 
ust. 3 pkt 2 uor. 

Zdaniem NIK konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikała wprost 
z przepisów uor, natomiast zaniechanie tego obowiązku miało negatywny wpływ 
na przejrzystość finansów publicznych, gdyż w księgach rachunkowych MC 
kontynuowane były zapisy dotyczące operacji gospodarczych mających miejsce 
po dniu zniesienia tego Ministerstwa i odnoszące się do innej jednostki 
budżetowej obsługującej część 27 budżetu państwa - KPRM. Zdaniem NIK 
podstawy do niezamknięcia ksiąg rachunkowych nie stanowi przywołany 
w wyjaśnieniach art. 12 ust. 3 pkt 2 uor, który odnosi się do przypadków łączenia 
jednostek metodą łączenia udziałów, niemającej zastosowania do jednostek 
sektora finansów publicznych, z racji na brak wyodrębnienia w nich udziałów. 

(akta kontroli str. 1555-1558, 1578-1585, 1624-1632) 

3. MC nie sporządziło i nie przekazało do KPRM sprawozdań budżetowych na 
dzień zakończenia działalności, co było niezgodne z § 6 ust. 1 w związku z § 2 
pkt 7 i § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej, z których wynika, że sprawozdania są 
sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na dzień kończący 
okres sprawozdawczy, rozumiany m.in. jako dzień poprzedzający zmianę formy 
organizacyjno-prawnej lub dzień zakończenia likwidacji. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że KPRM przejęła obsługę spraw działu 
informatyzacja, a zatem i księgi rachunkowe byłego Ministerstwa Cyfryzacji. 
Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości zapisów dla części 27-
informatyzacja została podjęta decyzja o prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
w systemie finansowo – księgowym byłego Ministerstwa Cyfryzacji, w związku 
z powyższym sprawozdania budżetowe były sporządzane na podstawie 
przejętych ksiąg rachunkowych i generowane z systemu finansowego byłego 
Ministerstwa Cyfryzacji. 

Pan Marek Zagórski Sekretarz Stanu KPRM, który do 6 października 2020 r. 
pełnił funkcję Ministra Cyfryzacji wyjaśnił, że księgi rachunkowe cz. 27 - 
Informatyzacja do końca 2020 roku były prowadzone w systemie finansowo – 
księgowym byłego Ministerstwa Cyfryzacji. Na podstawie zapisów księgowych 
sporządzano sprawozdania budżetowe dysponenta części 27. Sprawozdanie 
finansowe jest w trakcie przygotowania. 
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 (akta kontroli str. 1578-1585, 1624-1632) 

4. KPRM zwróciła się do banku z wnioskiem o zachowanie rachunków bankowych 
byłego MC wraz z ich saldami dopiero 4 grudnia 2020 r., tj. 59 dni po zniesieniu 
tego Ministerstwa, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że sprawy związane z zachowaniem 
rachunków bankowych byłego MC zlecono Głównej księgowej b. MC, (…). 
Dokumenty nie zostały przygotowane, w związku z powyższym po powrocie 
z trzytygodniowego zwolnienia lekarskiego sprawami bankowymi zajęła się 
Główna księgowa KPRM. Jednocześnie (…) nie było możliwe przesłanie 
dokumentów do banku w terminie wcześniejszym. Upoważnienia od Ministra 
Cyfryzacji do zawarcia umów posiadały jedynie Pani Marta Zaremba i Pani 
Agnieszka Cofałka. Przelewy realizowane były jednak bez zakłóceń przez 
pracowników byłego MC, na podstawie upoważnień wydanych przez PRM jako 
Ministra Cyfryzacji. 

Zdaniem NIK, kwestie organizacyjne (absencje pracowników, delegowanie 
uprawnień) nie mogą warunkować aktualizacji umów o prowadzenie rachunków 
bankowych, która jest istotna z punktu widzenia płynności dokonywanych przez 
dysponenta części budżetowej płatności. 

(akta kontroli str. 1578-1585, 1611-1623,1690-1694) 

5. Analiza danych zawartych w przekazanych 24 marca 2021 r. przez KPRM 
zestawieniach kont księgi głównej i kont analitycznych wykazała że: 
- u dysponenta części dla kont bilansowych nie zgadzały się obroty po stronie 

Wn i Ma (różnica strony Ma do Wn wynosiła 81 403 798,33 zł), 

- u dysponenta III stopnia dla kont bilansowych nie zgadzały się obroty po 

stronie Wn i Ma (różnica wynosiła 178 269 900,86 zł dla kont syntetycznych 

oraz 27 380 902,97 zł dla kont analitycznych); ponadto, nie zgadzały się 

salda kont syntetycznych i analitycznych (różnica wynosiła 817 639 567,41 

zł po stronie Wn i 968 528 565,30 zł po stronie Ma). 

Różnice świadczą o tym, że zapisy o zdarzeniach nie zostały ujęte w księgach 
rachunkowych zgodnie zasadą podwójnego zapisu, o której mowa w art. 15 ust. 
1 uor. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że rozbieżności w saldach kont 
bilansowych (syntetycznych i analitycznych) w księgach rachunkowych 
prowadzonych w systemie FK byłego MC, na chwilę obecną nie są znane. 
Służby finansowe KPRM cały czas próbują uzgodnić i wyjaśnić zapisy księgowe 
w celu sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego za rok 2020. 

(akta kontroli str. 825-863, 1611-1623) 

6. Porównanie bilansu zamknięcia z 2019 r. z bilansem otwarcia 2020 r. na 
podstawie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych według stanu na 
8 kwietnia 2021 r. wykazało, że stany aktywów i pasywów nie zostały ujęte w tej 
samej wysokości. W bilansie otwarcia 2020 r. ujęto kwoty niższe, niż w bilansie 
zamknięcia 2019 r. (po stronie Wn o 44 682,57 zł i po stronie Ma o 12 529,20 zł). 
Było to niezgodne z art. 5 ust.1 uor, który stanowi m.in. że  wykazane w księgach 
rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć 
w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach 
rachunkowych. 

Ponadto występowała różnica 32 153,37 zł pomiędzy stronami Wn i Ma 
w bilansie otwarcia 2020 r., co świadczy, że nie wszystkie operacje księgowe 
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roku 2020 na kontach bilansowych, zostały dokonane zgodnie z zasadą 
podwójnego zapisu, o której mowa w art. 15 ust. 1 uor. 

Ze względu na nieprzekazanie przez KPRM dzienników za 12 miesięcy 2020 r. 
nie było możliwe porównanie zestawień obrotów i sald z zapisami dziennika. 

Dyrektor BBF KPRM wyjaśniła: Potwierdzam, że bilans zamknięcia za 2019 rok 
nie zgadza się z bilansem otwarcia za 2020 r. Główną księgową była Pani K.S 
i to ona nadzorowała księgi rachunkowe cz. 27. Ze wstępnej analizy wynika, że 
w 2020 roku nie zostały przeniesione wszystkie salda zamknięcia roku 2019, 
w 2020 roku były dokonywane korekty na BO. Cały czas prowadzone są analizy 
i weryfikacja tych  zapisów. (…) 

(akta kontroli str. 825-863, 1559-1567, 1611-1623, 1645-1649, 1701) 

7. W dwóch spośród 28 udostępnionych przez KPRM dzienników za 10 miesięcy 
2020 r. (3FAB/1304 i 3PK/4956) stwierdzono w dwóch zapisach brak kwot 
operacji, co było niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 4 uor, który stanowi, że zapis 
księgowy powinien zawierać co najmniej m.in. kwotę. 

Dyrektor BBF KPRM wyjaśniła, że brak wartości dotyczył błędnego księgowania 
dokumentu. Rozrachunek w dokumencie został zaksięgowany w EURO a nie 
w PLN, dlatego w dzienniku obrotów brak jest wartości. Dokument został 
wyksięgowany  i poprawnie zaksięgowany. 

Ponadto w 17 na 28 przekazanych dzienników za 10 miesięcy (bez bilansu 
otwarcia) sumy obrotów po stronie Wn różniły się od sum obrotów wykazanych 
po stronie Ma. Różnica świadczy, że zapisy o zdarzeniach nie zostały ujęte 
w księgach rachunkowych zgodnie z określoną w art. 15 ust. 1 uor zasadą 
podwójnego zapisu.   

Dyrektor Generalna MC wyjaśniła, że rozbieżności w  księgach rachunkowych 
prowadzonych w systemie FK byłego MC, na chwilę obecną nie są do końca 
znane. Służby finansowe KPRM cały czas próbują uzgodnić i wyjaśnić zapisy 
księgowe w celu sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego za rok 
2020. 

(akta kontroli str. 825-863, 1611-1623, 1701) 

NIK odstępuje od wydania opinii o  sprawozdawczości części 27 Informatyzacja, 
z uwagi na to, że sprawozdania, zarówno jednostkowe dysponenta III stopnia jak 
i łączne, zostały sporządzone na podstawie danych pochodzących 
z niewiarygodnych i niekompletnych ksiąg rachunkowych. Dane zawarte w ewidencji 
księgowej cz. 27 były niespójne, zarówno pod względem zasady podwójnego zapisu 
operacji księgowych, jak i zasady zgodności danych na koniec i początek okresów 
sprawozdawczych, co wyklucza ich wiarygodność. Nie zostały również dopełnione 
obowiązki związane ze zniesieniem MC w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych, 
sporządzenia sprawozdań budżetowego oraz finansowego, przeprowadzenia 
inwentaryzacji majątku, a ponadto przejęcie rachunków bankowych byłego MC 
nastąpiło ze zwłoką. 
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B. Fundusz Celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców 

 

1. Wykonanie planu finansowego 

1.1 Wykonanie planu przychodów 

Łączne przychody Funduszu w 2020 r. zaplanowano w kwocie 151 259,0 tys. zł, tj. 
o 5661,9 tys. zł (o 3,7%) niższej niż wykonanie w 2019 r. Zrealizowane w 2020 r. 
przychody wyniosły 152 280,1 tys. zł i od planowanych w ustawie budżetowej były 
wyższe o 1021,1 tys. zł, tj. o 0,7%. W porównaniu do 2019 r. przychody te były 
niższe o 4640,8 tys. zł, tj. o 3,0%. Prawie wszystkie zrealizowane przychody 
(146 755,4 tys. zł) pochodziły z opłat ewidencyjnych przekazywanych przez 
ubezpieczycieli oraz stacje kontroli pojazdów (były one niższe od planowanych 
o 503,6 tys. zł). 

(akta kontroli str. 1695-1700) 

1.2 Wykonanie planu kosztów 

Koszty Funduszu w ustawie budżetowej zaplanowano w łącznej kwocie 405 198,0 
tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utworzeniem, rozwojem 
i funkcjonowaniem systemu CEPiK, a także zadań związanych z informatyzacją 
państwa. W porównaniu z planem finansowym na 2019 r. łączna kwota 
planowanych kosztów była wyższa o 47,5%. 

Według przekazanego sprawozdania Rb-40 w 2020 r. ze środków Funduszu zostały 
poniesione koszty w łącznej wysokości 213 825,75  tys. zł, co stanowiło 52,8% 
kosztów zaplanowanych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2019 r. wykazane 
koszty były wyższe o 22 652,25 tys. zł (o 11,8%).  

Wzrost kosztów funduszu w stosunku do 2019 r. wynikał głównie z przeznaczenia 
w kolejnym roku budżetowym części jego środków na cele dotyczące informatyzacji 
państwa nie związane z CEPiK. Zgodnie z art. 80d ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. prawo o ruchu drogowym15 który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., 
ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa, 
natomiast zgodnie z art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, środki te mogły zostać przeznaczone na 
finansowanie innych zadań związanych z informatyzacją państwa. W 2020 r. na 
realizację takich zadań z Funduszu CEPiK poniesiono koszty w wysokości 
140 549,8 tys. zł (65,2% łącznych kosztów Funduszu), w tym na: modernizację 
infrastruktury rejestrów państwowych (zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem 
oraz wsparciem technicznym - 39 525,0 tys. zł) oraz rozwój Systemu Rejestru 
Państwowych (rozbudowę jego komponentu niejawnego - 21 124,0 tys. zł). 

Ponadto, z Funduszu CEPiK w 2020 r. została przekazana dotacja dla NASK na 
realizację projektu związanego z budową Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej 
OSE) w wysokości 129 000,0 tys. zł, która w przekazanych sprawozdaniach została 
wykazana jako należność (w wys. 126 490 438,0 tys. zł), a nie jako koszt (dalszy 
opis w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości).  

Największy udział w strukturze wykazanych w sprawozdaniu kosztów (67,0%) miały 
koszty bieżące, które wyniosły 143 161,1 tys. zł (w tym 51 931,3 tys. zł koszty 
związane z funkcjonowaniem CEPiK). Koszty inwestycyjne wyniosły 70 644,70 tys. 
zł (w tym 21 344,6 tys. zł koszty związane z funkcjonowaniem CEPiK). 

                                                      
15  Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm. 
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 (akta kontroli str. 1695-1700) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części kosztów Funduszu 
(w tym prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz 
stosowania wyłączeń ustawy Pzp) w łącznej kwocie 47 663,9 tys. zł (bieżących 
38 770,3 tys. zł oraz majątkowych 8893,7 tys. zł), co stanowiło 22,3% kosztów 
poniesionych w 2020 r. z Funduszu CEPiK. Próbę kosztów dobrano na podstawie 
zapisów wygenerowanych z systemu księgowego dla Funduszu. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS) i obejmowała 45 dowodów księgowych na 
ww. kwotę.  

W ramach badania próby kosztów skontrolowano prawidłowość stosowania 
procedur wynikających z ustawy Pzp oraz regulaminu zamówień publicznych 
zniesionego MC w odniesieniu do trzech postępowań o zamówienie publiczne 
o łącznej wartości brutto 6177,1 tys. zł (z czego w 2020 r. z Funduszu CEPiK 
wydatkowano 1916,6 tys. zł) udzielonych przez dysponenta Funduszu w trybie 
przetargu nieograniczonego (jedno postepowanie), a także bez zastosowania 
ustawy na podstawie art. 6 ust. 1  ustawy o zwalczaniu COVID 19 (jedno 
postępowanie) i poniżej progu, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (jedno 
postępowanie). 

Badanie kosztów wykazało, że poza przypadkami opisanymi w części wystąpienia 
Stwierdzone nieprawidłowości dokonywano ich zgodnie z planem finansowym oraz 
umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów Funduszu oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Badanie prawidłowości wyboru trybów udzielania 
zamówienia publicznego oraz prawidłowości stosowania wewnętrznego regulaminu 
udzielania zamówień publicznych obowiązującego w MC nie wykazało 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 660-690) 

1.3 Gospodarowanie wolnymi środkami 

Stan Funduszu na początek 2020 r. w ustawie budżetowej planowano w wysokości 
302 852,0 tys. zł, tj. o 93 304,0 tys. zł (o 23,6%) niższej od stanu Funduszu na 
początek 2019 r. Stan Funduszu na początku 2020 r. wyniósł 394 143,2 tys. zł i był 
wyższy od przewidywanego w ustawie budżetowej o 91 291,2 tys. zł, tj. o 30,1% 
oraz wyższy od stanu Funduszu na początku 2019 r. o 34 252,7 tys. zł, tj. o 8,0%.  

Na stan Funduszu na początku 2020 r. składały się: 

 środki pieniężne w kwocie 380 279,7 tys. zł, które w porównaniu ze stanem 
na początek 2019 r. były niższe o 40 437,6 tys. zł, tj. o 9,6% oraz wyższe 
od przewidywanego w ustawie budżetowej o 77 427,7 tys. zł, tj. o 25,6%, 

 należności w kwocie 13 427,9 tys. zł, które w porównaniu ze stanem 
na początek 2019 r. były wyższe o 515,7 tys. zł, tj. o 4,0%; 

 pomniejszające stan Funduszu zobowiązania w kwocie 1509,6 tys. zł, które 
w porównaniu ze stanem na początek 2019 r. były niższe o 3724,0tys. zł, tj. 
o 71,2%. 

Według sprawozdania Rb-40 Stan Funduszu na koniec 2020 r. wyniósł 332 598,2 
tys. zł i był wyższy od stanu przewidywanego w ustawie budżetowej o 283 685,19 
tys. zł, tj. o 580,0%. Na stan Funduszu na koniec 2020 r. złożyły się: 

 środki pieniężne w kwocie 198 399,3 tys. zł, których stan był niższy niż na 
początku 2020 r. o 195 743,9 tys. zł, tj. o 49,7% oraz wyższy od 
przewidywanego w ustawie budżetowej o 149 486,3 tys. zł, tj. o 305,6 %, 

 należności w kwocie 137 531,44 tys. zł, które w porównaniu z 2019 r. były 
wyższe o 120 828,44 tys. zł, tj. o 823,4%, 
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 zobowiązania z tytułu usług i dostaw w kwocie 3427,2 tys. zł, które 
w porównaniu z 2019  r. były wyższe o 587,7 tys. zł tj. o 20,7%. Na koniec 
2019 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

 (akta kontroli str. 1698-1700) 

Wysoki stan wykazanych w sprawozdaniu Rb-40 należności wynika 
z nieprawidłowego zaksięgowania, jako należność a nie jako koszt, dotacji dla 
NASK. Operacja ta powinna zmniejszyć również o kwotę przekazanej dotacji stan 
Funduszu na koniec 2020 r. 

Poza ww. dotacją należności wynikały z opłat ewidencyjnych: uiszczanych przez 
ubezpieczycieli z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC (10 589,7 tys. zł), 
pobranych przez stacje kontroli pojazdów z tytułu wpisu do dowodu rejestracyjnego 
(78,4 tys. zł) oraz pobranych przez organy rejestrujące z tytułu wydania np. dowodu 
rejestracyjnego (566,8 tys. zł). Większość należności stanowiły opłaty ewidencyjne 
wynikające ze sprawozdań podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia za 
grudzień 2020 r., których termin płatności przypadał na styczeń 2021 r. Należności 
wymagalne na koniec 2020 r. wynosiły 451,5 tys. zł (tj. 0,3% wszystkich należności). 
W wyniku szczegółowego badania próby 15 należności wymagalnych w łącznej 
kwocie 38,5 tys. zł stwierdzono, że dysponent Funduszu podejmował w 2020 r. 
działania zmierzające do ich wyegzekwowania. 

Według sprawozdania wolne środki Funduszu CEPiK przekazywane były 
w zarządzanie overnight, z czego uzyskano przychody z tytułu odsetek w kwocie 
3552,8 tys. zł. W 2020 r. według sprawozdania RB-40 dysponent Funduszu nie 
przekazywał wolnych środków w zarządzanie terminowe Ministra Finansów, mimo 
że w ustawie budżetowej planowano ich przekazanie w wysokości 28 913,0 tys. zł. 

Dane podane w tym zakresie w sprawozdaniu były jednak nierzetelne. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Generalna KPRM w trakcie roku 2020 środki z Funduszu Celowego CEPIK 
były przekazywane na depozyty terminowe (dalszy opis w części wystąpienia 
Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 825-863, 1633-1644, 1698-1700) 

1.4 Realizacja zadań 

Zadania związane z Systemem CEPiK realizowano w ramach jednego działania 
16.1.2.2 Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego 
CEPiK, którego celem było zapewnienie wymaganego poziomu dostępności 
systemu CEPiK dla podmiotów uprawnionych (użytkowników). Monitoring miernika 
realizacji celu tego działania pn. Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu SI 
CEPiK w relacji do całkowitej liczby godzin dostępności SI CEPiK w okresie 
rozliczeniowym (w %) prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych 
(comiesięczne raporty poziomu usług systemu). Miernik zrealizowano na poziomie 
99,94%, wobec planowanych 95,0%. Pozostałe zadania związane z informatyzacją 
państwa, a finansowane z Funduszu CEPiK realizowane były w ramach działań 
ujętych w planie finansowym w układzie zadaniowym dysponenta części 27 budżetu 
państwa. 

Efektami rzeczowymi prowadzonych działań Funduszu CEPiK w 2020 r. była m. in. 
dostawa oprogramowania oraz czterech serwerów na potrzeby Zintegrowanej 
Infrastruktury Rejestrów, rozbudowa komponentu niejawnego Systemu Rejestrów 
państwowych oraz budowa aplikacji Kwarantanna Domowa. 

Ustalono, że przez 31 miesięcy od rozwiązania umowy 8/DEP/2013 na budowę 
systemu CEPiK 2.0 nie zostały podjęte skuteczne działania zmierzające do 
dokończenia budowy tego systemu w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 
(dalszy opis w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości).  
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 (akta kontroli str. 793-812, 1559-1567, 1586-1610, 1624-1632) 

W realizacji planu finansowego Funduszu stwierdzono następujące 
nieprawidłowości. 

1. Brak podjęcia przez Dysponenta Funduszu CEPiK skutecznych działań 
zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0 w zakresie 
Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0., co NIK ocenia jako nierzetelność. 

Na podstawie porozumienia podpisanego 24 sierpnia 2018 r. przez Dyrektora 
COI oraz Sekretarza Stanu w zniesionym MC, umowa na budowę systemu 
CEPiK 2.0  została rozwiązana w zakresie etapów IV-VI, obejmujących głównie 
budowę Centralnej Ewidencji Kierowców (dalej CEK), mimo że do czasu 
rozwiązania umowy COI otrzymał większość określonego w niej wynagrodzenia. 
Powyższy stan faktyczny był przedmiotem oceny NIK w kontrolach wykonania 
budżetu państwa w latach wcześniejszych. 

Dyrektor Generalny zniesionego MC wyjaśnił kontrolerom podczas kontroli 
wykonania planu finansowego FCEPiK w 2018 r, że zespół po stronie MC 
przygotował projekt nowej umowy ramowej, który został wysłany w marcu 2019 r. 
do COI w celu prowadzenia od kwietnia 2019 r. dalszych negocjacji. W trakcie 
kontroli wykonania planu finansowego FCEPiK w 2019 r. Dyrektor Generalny 
zniesionego MC wyjaśnił, że umowa z COI nie została podpisana. (…) ustalono, 
że rozpoczęcie prac projektowych nad CEK 2.0, a tym samym podpisanie 
umowy na jej wykonanie z COI wymaga zagwarantowania na poziomie 
formalnym ścisłej współpracy z kluczowym interesariuszem – PWPW S.A. 
W związku z powyższym MC podjęło decyzję o konieczności podpisania 
porozumienia z PWPW, (…) w dniu 3 marca 2020 r. podpisano Porozumienie 
ramowe o współpracy pomiędzy PWPW S.A. i Ministerstwem Cyfryzacji 
w zakresie współpracy m.in. w obszarze CEPiK. Porozumienie przewiduje, iż 
w poszczególnych obszarach podpisywane będą odrębne umowy. (…) W trakcie 
bieżącej kontroli wykonania planu finansowego FCEPiK Dyrektor Generalna 
KPRM wyjaśniła, że szczegółowe porozumienie z PWPW w zakresie współpracy 
przy budowie Centralnej Ewidencji Kierowców CEK 2.0 nie zostało podpisane, 
nie została również zawarta umowa z COI na realizację systemu. Negocjacje 
prowadzone z PWPW w ramach dążenia do zawarcia szczegółowego 
porozumienia warunkującego zawarcie umowy z COI na realizację CEK 2.0 nie 
doprowadziły do uzgodnienia wspólnej wizji współpracy przy realizacji projektu. 
W związku z powyższym COI nie był w stanie przedłożyć kompleksowej oferty na 
budowę systemu bez uzgodnień zasad i warunków współpracy z PWPW S.A. 
jako właściciela systemu dziedzinowego SI Kierowca. Jednocześnie (…) w dniu 
4 września 2020 r. wszedł w życie przepis art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, (…) który umożliwił złożenie oferty 
nie tylko przez COI ale również przez PWPW S.A. Oba uprawnione podmioty 
odpowiedziały na zapytania ofertowe i przedłożyły oferty do KPRM w dniu 26 
lutego 2021 r. Aktualnie przedmiotowe dokumenty podlegają analizie i ocenie 
merytoryczno-finansowej, w celu wyboru wykonawcy. Po dokonaniu powyższego 
rozstrzygnięcia KPRM przystąpi do negocjacji warunków umowy z wybranym 
Wykonawcą i rozpocznie formalne jej procedowanie. 

NIK zauważa, że budowa CEPiK 2.0 trwa już ponad siedem lat. Przez 31 
miesięcy od rozwiązania umowy 8/DEP/2013 na budowę systemu CEPiK 2.0 
dysponent Funduszu nie podjął skutecznych działań zmierzających do 
dokończenia jego budowy, choć  zgodnie z art. 80d ust. 5 ustawy prawo o ruchu 
drogowym, finansowanie jego budowy, rozwoju i funkcjonowania stanowi 
podstawowe zadanie Funduszu. W tym okresie miały miejsce jedynie negocjacje 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

19 

warunków realizacji projektu z COI i PWPW, które są podmiotami 
nadzorowanymi przez Skarb Państwa.  

Jednocześnie na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 i rok 2020, na finansowanie 
innych zadań z zakresu informatyzacji państwa niezwiązanych bezpośrednio 
z CEPiK w latach 2019-2020 wydatkowano z Funduszu CEPIK łącznie 245 985,8 
tys. zł, a w planie na 2021 r. ujęto dalsze koszty informatyzacji w wysokości 
108 867,0 tys. zł. 

Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w KPRM, który do 6 października 2020 r. 
pełnił funkcję dysponenta Funduszu wyjaśnił m.in., że powodzenie realizacji 
takich projektów jak CEK 2.0 uzależnione jest od prawidłowego określenia 
i podziału zadań pomiędzy różnymi interesariuszami. Jedną z przyczyn 
problemów we wdrożeniu CEP 2.0 było słabe przygotowanie integracji systemów 
administrowanych przez COI i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych 
S.A.(…) Powierzenie komukolwiek zadania budowy CEK 2.0 bez zapewnienia 
sformalizowanej współpracy PWPW, było definiowane jako ryzyko kluczowe i do 
czasu zapewnienia tej współpracy nie było możliwe. Proces usunięcia 
a następnie analizy popełnionych błędów przy wdrożeniu CEP 2.0, konieczność 
weryfikacji założeń budowy CEK 2.0, które powstały przed 2015 rokiem 
i jednocześnie proces niezbędnych konsultacji z PWPW sprawił, że 
porozumienie ramowe o współpracy z PWPW zostało podpisane 3 marca 2020 r. 
i tym samym dopiero od tego momentu realne stało się zlecenie realizacji 
zadania budowy CEK 2.0, niestety zbiegło się to w czasie z wybuchem globalnej 
epidemii COVID-19, która w pierwszych miesiącach wymusiła na byłym 
Ministerstwie Cyfryzacji zaangażowanie wszystkich dostępnych zasobów do 
wsparcia zadań w zakresie walki z pandemią. Jednocześnie, zmiana sytuacji 
w kraju związana z wprowadzeniem stanu epidemii, w sposób naturalny 
wymusiła rewizję kluczowych założeń dla projektu CEK.2.0, kładąc szczególny 
nacisk na potrzebę zapewnienia obywatelom możliwości załatwiania spraw bez 
wychodzenia z domu, przez Internet,  a urzędom obsługującym i podmiotom 
uprawnionym warunków technicznych do pracy zdalnej. Te nowe potrzeby 
wymusiły rewizję założeń projektu a w efekcie zmianę podejścia do formuły jego 
realizacji.(…) 

Zdaniem NIK brak zapewnienia przez 31 miesięcy efektywnej współpracy 
z podmiotami nadzorowanymi przez Skarb Państwa świadczy o nieskuteczności 
Ministra Cyfryzacji jako dysponenta Funduszu. 

(akta kontroli str. 1559-1567, 1586-1610, 1624-1632, 1681-1689, 1698-1700) 

2. W dwóch na 45 zbadanych dowodów księgowych16 dokumentujących koszty 
Funduszu stwierdzono, że w formularzu do ich opisu przywołano niewłaściwą 
prawną zrealizowania zamówienia z pominięciem ustawy Pzp. Zamiast art. 6 
ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, przywołano art. 4 pkt 3 lit. g oraz w drugim 
przypadku art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, co w ocenie NIK było działaniem 
nierzetelnym. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że w ww. dowodach księgowych błędnie 
wskazano niewłaściwą podstawę prawną braku stosowania ustawy pzp. 

 (akta kontroli str. 825-863, 1586-1610) 

 

                                                      
16 Koszty zrealizowane w ramach umów 4/DRU/2020 i 15/DRU/2020. 
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Próba kosztów poddanych kontroli wykazała, że zostały one poniesione na zakupy 
i usługi służące realizacji celów Funduszu oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dysponent Funduszu w 2020 r. podejmował działania zmierzające do 
wyegzekwowania należności wymagalnych. W 2020 r. dysponent Funduszu nie 
podejmował skutecznych działań zmierzających do zakończenia budowy systemu 
CEPiK 2.0, pomimo, że jest to podstawowy cel Funduszu. 

2. Sprawozdawczość Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców 

W związku ze zmianami w strukturze Rady Ministrów, które miały miejsce w 2020 r., 
od 6 października 2020 r. obsługę dysponenta Funduszu CEPiK, tj. Ministra 
Cyfryzacji zapewnia KPRM. 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań z wykonania planu 
finansowego Funduszu CEPiK za 2020 r. oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2020 r.: 

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

 z wykonania planu finansowego funduszu celowego Fundusz – Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Rb-40),  

 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),  

 o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 

 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie 
zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. (Rb-BZ2). 

Wszystkie ww. sprawozdania zostały sporządzone i przekazane terminowo. 
Sprawozdania zostały podpisane przez Głównego Księgowego KPRM oraz 
Dyrektora Biura Budżetowo Finansowego, działającą z upoważnienia dysponenta 
Funduszu. Sprawozdania zostały sporządzone nieprawidłowo zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym (dalszy opis w części 
wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości).  

Sprawozdania Funduszu zostały sporządzone na podstawie niezatwierdzonych 
zapisów księgowych, które nie spełniały wymogów art. 23 ust. 1 uor (dalszy opis 
w części wystąpienia Stwierdzone nieprawidłowości). 

KPRM do dnia zakończenia kontroli nie udostępniła kontrolerom dziennika za 12 
miesięcy 2020 r., co uniemożliwiło zweryfikowanie spójności danych ujętych 
w zestawieniach obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych z danymi 
zawartymi w dzienniku (udostępniono jedynie zbiorczy dziennik obrotów). Ze 
względu na nieprzekazanie przez KPRM dziennika za 12 miesięcy badanie 
spójności obrotów i sald dla wszystkich dysponentów ograniczyło się do zestawienia 
kwot po stronie WN i MA z uwzględnieniem bilansu otwarcia tylko na podstawie 
przekazanych zestawień obrotów i sald. 

Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o tym, że stosowany system kontroli 
zarządczej nie zapewniał prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

 (akta kontroli str. 721-729, 769-790, 825-863, 1698-1700) 

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

1. Sprawozdania budżetowe Funduszu CEPiK za czwarty kwartał oraz drugie 
półrocze 2020 r. zostały sporządzone na podstawie niezatwierdzonych zapisów 
księgowych. 

Ocena cząstkowa 

OBSZAR 
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faktycznego 
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Ustalono, że do dnia zakończenia kontroli zapisy księgowe Funduszu CEPiK od 
października 2020 r. nie zostały zatwierdzone i nie mają charakteru trwałego, co 
było niezgodne z art. 23 ust. 1 uor, który stanowi, że zapisów w księgach 
rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc 
pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury 
i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.  

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że za czwarty kwartał 2020 r. 
sprawozdania zostały sporządzone na podstawie dokumentów wprowadzonych 
do systemu finansowo- księgowego (czyli z ksiąg rachunkowych). Zgodnie z art. 
22 ust 1 uor dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne 
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, 
kompletne, oraz wolne od błędów rachunkowych. W związku ze stwierdzeniem 
licznych nieprawidłowości w zapisach księgowych, podjęto decyzję, że 
zatwierdzenie zapisów nastąpi po dokonaniu stosownych korekt oraz przed 
sporządzeniem sprawozdania finansowego. W związku z powyższym 
sprawozdanie budżetowe Funduszu CEPiK za czwarty kwartał zostanie 
skorygowane, tj. sporządzone jeszcze raz z uwzględnieniem korekt i na 
podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych. 

(akta kontroli str. 721-729, 769-790, 825-863, 1611-1623, 1698-1700) 

2. Analiza danych przekazanych przez KPRM w zestawieniach kont księgi głównej 
i kont analitycznych wykazała że dla kont bilansowych nie zgadzały się obroty po 
stronie WN i MA (różnica strony MA do WN wynosiła 25 795 373,49 zł dla kont 
syntetycznych oraz 20 643 024,71 zł dla kont analitycznych). Ponadto, nie 
zgadzały się salda kont syntetycznych i analitycznych (różnica dla kont 
bilansowych wynosiła 9 761 207,08 zł po stronie WN i 4 608 858,30 zł po stronie 
MA). 

Różnica świadczy o tym, że zapisy o zdarzeniach nie zostały ujęte w księgach 
rachunkowych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, o której mowa w art. 15 
ust. 1 uor. W związku z tym nie można uznać ksiąg rachunkowych za 
wiarygodne. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że rozbieżności w saldach kont 
bilansowych (syntetycznych i analitycznych) w księgach rachunkowych 
prowadzonych w systemie FK byłego MC, na chwilę obecną nie są znane. 
Służby finansowe KPRM cały czas próbują uzgodnić i wyjaśnić zapisy księgowe 
w celu sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego za rok 2020. 

(akta kontroli str. 825-863, 1611-1623)  

3. Dysponent Funduszu dokonał błędnego zaksięgowania środków dotacji dla 
NASK na budowę OSE jako należność, zamiast jako koszt. Wartość przekazanej 
dotacji wyniosła 129 000,0 tys. zł (z czego w dniu sporządzania sprawozdania 
126 490,4 tys. zł było zaksięgowanych jako należność). Błędne zaksięgowanie 
ww. dotacji spowodowało, że sprawozdania Funduszu, które zostały 
sporządzone na podstawie nierzetelnej ewidencji księgowej również były 
nierzetelne. I tak w Rb-40 wykazano: 

a) w poz. I (zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy) kwotę 
213 825,8 tys. zł, która powinna być powiększona o kwotę błędnie 
zaksięgowanych jako należność kosztów dotacji dla NASK, 

b) w poz. I. 2 (zadania związane z informatyzacją państwa) kwotę 140 549,8 
tys. zł która powinna być powiększona o kwotę błędnie zaksięgowanych jako 
należność kosztów dotacji dla NASK, 



 

22 

c) w poz. III. 1 (dotacje na realizację zadań bieżących) kwotę 0,00 zł, która 
powinna być powiększona o kwotę błędnie zaksięgowanych jako należność 
kosztów dotacji dla NASK, 

d) w poz. IV (stan funduszu na koniec roku) kwotę 332 598,2 tys. zł, która 
powinna być pomniejszona o kwotę błędnie zaksięgowanych jako należność 
kosztów dotacji dla NASK, 

e) w poz. IV.2 (należności na koniec roku) kwotę 137 531,44 tys. zł, która 
powinna być pomniejszona o kwotę błędnie zaksięgowanych jako należność 
kosztów dotacji dla NASK. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że w sprawozdaniu RB-40 nie zostały 
wykazane wydatki z tytułu przekazanych dotacji, ponieważ do dnia sporządzenia 
sprawozdania budżetowego nie zostało zatwierdzone sprawozdanie z dotacji 
finansowanej z Funduszu. 

 Zdaniem NIK brak zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania z dotacji nie jest 
podstawą do zaksięgowania przekazanych na dotacje środków jako należności, 
gdyż środki te zostały już fizycznie przekazane beneficjentowi, a zdarzenia 
ewidencjonuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Zdaniem NIK dopiero stwierdzenie wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem i wezwanie do jej zwrotu stanowiłoby podstawę do 
zaksięgowania zakwestionowanej części dotacji jako należności, a takie 
okoliczności nie zaistniały. 

(akta kontroli str. 825-863, 1559-1567, 1586-1623, 1698-1700)  

4. Ustalono, że w sprawozdaniu Rb-40 Funduszu CEPiK za 2020 r. zostały ujęte 
dane niezgodne z ewidencją księgową, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, który stanowi, że kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać 
sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym, natomiast kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. I tak w ww. sprawozdaniu 
wykazano: 
a) w poz. III. 2. (Wykonanie kosztów własnych Funduszu) kwotę 213 825 751,67 

zł (przy 170 319 000,00 zł planu po zmianach), podczas gdy z ewidencji 
księgowej wynika, że wykonanie tych kosztów w 2020 r. powinno wynieść 143 
161 052,85 zł, 

b) w poz. III 2.5.1.1. (Wykonanie w grupie wydatków bieżących jednostki) kwotę 
142 692 982,68 zł (przy 1 500 000,00 zł planu po zmianach), podczas gdy 
z ewidencji księgowej wynika, że wykonanie tych kosztów w 2020 r. wyniosło 
163 972,39 zł. 

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że przyczyną wykazania w sprawozdaniu 
RB-40 wykonania kosztów w wysokości większej niż plan wydatków jest pomyłka 
przy ręcznym wprowadzaniu danych do sprawozdania RB-40 w Informatycznym 
Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. (…) Sprawozdania zostaną 
skorygowane. 

Nieprawidłowość polegającą na wykazywaniu w sprawozdaniu Rb-40 Funduszu 
CEPiK nierzetelnych, zwielokrotnionych wartości stwierdzono także podczas 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 i w 2019 r. Zaistnienie takiej 
nieprawidłowości również w toku kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. 
świadczy, o tym że ubiegłoroczny wniosek pokontrolny o wzmocnienie nadzoru 
nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania planu Funduszu CEPiK oraz 
o ujmowanie w tych sprawozdaniach rzetelnych danych nie został zrealizowany. 
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Ponadto w sprawozdaniu Rb-40 wykazano niezgodnie z ewidencją Funduszu, że 
w 2020 r. Dysponent Funduszu nie przekazywał wolnych środków Funduszu 
w zarządzanie terminowe Ministra Finansów. Tymczasem Dyrektor Generalna 
KPRM wyjaśniła, że w trakcie roku 2020 środki z Funduszu Celowego CEPIK 
były przekazywane na depozyty terminowe. Ostatnia lokata terminowa 
zakończyła się w listopadzie 2020 roku. Od lokat terminowych tytułem odsetek 
na rachunek bankowy Funduszu wpłynęło 2 863 647,02 zł. 

(akta kontroli str. 825-863, 1586-1610, 1633-1644, 1698-1700) 

5. W wyniku badania 45 dowodów księgowych Funduszu CEPiK stwierdzono 
w pięciu dowodach, że koszty o łącznej wartości 6 783 844,1 zł zostały 
zaksięgowane jako bieżące w paragrafie 4300 mimo, że treść operacji 
gospodarczych (związanych z wytworzeniem oprogramowania,  nabyciem 
licencji lub czynnościami poprzedzającymi nabycie środka trwałego jak np. 
projekty, analizy) wskazywała, że były to całkowicie lub częściowo koszty 
inwestycyjne. I tak jako koszt bieżący zostały zaksięgowane faktury za: 

 rozwój funkcjonalności dot. cofania liczników w systemie CEPiK na kwotę 
247 007,62 zł, na podstawie zlecenia ZUD-CEPiK-20.2019 etap II w ramach 
umowy 13/DSP/2018/CEPiK z 29.06.2018 r., 

 zakup oprogramowania wraz z licencjami i wsparciem do tworzenia 
i zarządzania portalami internetowymi (w ramach ePUAP) na kwotę 
3 502 464,36 zł, na podstawie umowy 1/P/DE/2016 z 30.03.2016 r., 

 wprowadzenie nowej funkcjonalności (EUCARIS VAT) w systemie CEPiK  na 
kwotę 1 197 998,35 zł, na podstawie zlecenia ZUD-CEPIK-6.2019 
z 25.09.2019 wraz z aneksem nr 1 z 23.03.2020 r. udzielonego na podstawie 
umowy 13/DSP/2018/CEPiK z 29.06.2018 r., 

 zakup licencji Azzure Monetary Comitment - na aplikację kwarantanna 
domowa i wsparcie dla portalu gov.pl w projekcie portal RP na kwotę 
1 684 105,67 zł, na podstawie umowy 7/DRU/2020 z 8.04.2020 r., 

 budowę interfejsu programowania aplikacji dla usługi punkty karne, 
modernizację środowiska testów integracyjnych CEK na kwotę 152 268,10 zł,  
na podstawie zlecenia ZUD-CEPiK-5.2020 z 6.04.2020 r. do umowy 
13/DSP/2018/CEPiK z 29.06.2018 r.  

W zakresie kosztów Funduszu na rozwój funkcjonalności systemu CEPiK 
dotyczącej cofania liczników oraz EUCARIS VAT Dyrektor Generalna KPRM 
wyjaśniła, że dowody księgowe zakwalifikowano jako wydatek bieżący zgodnie 
z przedłożoną ofertą wykonawcy dotyczącą wniosku o usługę dodatkową. Zakres 
prac wykonawcy dotyczył realizacji usługi przez analityków, architektów 
systemowych, deweloperów, testerów oraz PM. W zakresie zakupu licencji 
Azzure Monetary Comitment Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że został on 
potraktowany jako dostawa standardowych pakietów usług platformowych nie 
zaś jako zakup typowego oprogramowania. 

NIK zauważa, że koszty prac zmierzających do ulepszenia środka trwałego jakim 
jest system informatyczny są kosztami inwestycyjnymi. Ponadto kosztem 
inwestycyjnym będzie koszt nabycia licencji na oprogramowanie wspomagające. 
NIK nie kwestionuje, że w ramach ww. kosztów były również koszty bieżące, jak 
np. koszt usługi wsparcia oprogramowania, jednak powinny być one 
wyodrębnione od kosztów inwestycyjnych. O charakterze kosztu nie decyduje 
oferta wykonawcy, ale treść operacji gospodarczej.  

Zdaniem NIK powyższa nieprawidłowość świadczy o nierzetelnym weryfikowaniu 
i kwalifikowaniu kosztów do ujęcia ich w ewidencji księgowej, a takie działanie 
w znaczący sposób wpływa na prawidłowość sporządzonych sprawozdań 



 

24 

Funduszu pod względem merytorycznym, gdyż znaczna część kosztów 
wykazanych w sprawozdaniach Rb-33 i Rb-40 jako koszty bieżące powinna mieć 
charakter inwestycyjny. 

 (akta kontroli str. 825-863, 1586-1610)  

W sprawozdaniach Funduszu wykazano dane niezgodne z ewidencją księgową, 
rzeczywistą treścią operacji gospodarczych i w oparciu o zapisy księgowe które nie 
miały trwałego charakteru. W księgach rachunkowych wystąpiły, wykluczające ich 
wiarygodność rozbieżności w obrotach i saldach kont bilansowych, których do 
zakończenia kontroli nie wyjaśniono. Sprawozdania Funduszu zostały sporządzone 
na podstawie danych pochodzących z niewiarygodnych ksiąg rachunkowych 
i w związku z tym NIK odstępuje od wydania opinii o sprawozdawczości Funduszu. 

V. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na  
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1. Zapewnienie wiarygodności ksiąg rachunkowych części 27 budżetu państwa 

i Funduszu CEPiK oraz sporządzenie na podstawie danych z takich ksiąg 
korekt sprawozdań. 

2. Niezwłoczne przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zniesionego MC 
(dysponent części 27). 

3. Zapewnienie obiegu dokumentów księgowych w terminach określonych 
w wewnętrznych przepisach (dysponent części 27). 

4. Podjęcie skutecznych działań mających na celu dokończenie budowy systemu 
CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. 

5. Rzetelne wskazywanie w opisach dowodów księgowych podstawy prawnej 
zrealizowania zamówień publicznych (dysponent Funduszu). 

6. Nadawanie zapisom księgowym trwałego charakteru, o którym mowa w art. 23 
ust. 1 uor, najpóźniej w momencie sporządzania sprawozdań budżetowych za 
dany okres sprawozdawczy (dysponent Funduszu). 

7. Ujmowanie w księgach rachunkowych Funduszu CEPiK operacji 
gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Z względu na upływ sześciu miesięcy od zniesienia MC, NIK odstępuje od 
formułowania wniosków pokontrolnych związanych z niesporządzeniem 
sprawozdania budżetowego i sprawozdania finansowego oraz z niezamknięciem 
ksiąg rachunkowych na dzień zniesienia tego Ministerstwa. 

Ponadto, z uwagi na przejęcie rachunków zniesionego MC przez KPRM, NIK 
odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

VI. 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 piśmie17 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

                                                      
17  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. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o 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, 22 kwietnia 2021 r. 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Małgorzata Motylow 

 

 

 /-/ 

                                                                       ........................................................ 

                                                                                         (podpis) 

 
 
Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 

 
Dyrektor 

Departamentu Administracji Publicznej 

Najwyższej Izby Kontroli 

Bogdan Skwarka 

 
 

 
........................................................ 

podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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