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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/014 - Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach 
budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Małgorzata Pawelec, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 88804 z dnia  
4 września 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Daniel Knopik, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 88805 z dnia  
4 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (dalej: MIR 
lub Ministerstwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju (od 22 września 2014 r.), poprzednio 
Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury i Rozwoju (od 27 listopada 2013 r.  
do 21 września 2014 r.), Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego  
(do 26 listopada 2013 r.), Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej (do 26 listopada 2013 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 5-36) 

 

Okres objęty 
kontrolą 

1 stycznia 2013 r.-31 sierpnia 2014 r. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2011-2012, okres kontroli obejmuje również  
te lata. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 prowadzenie przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju ksiąg rachunkowych za 2013 r. i sporządzone na ich 
podstawie „cząstkowe” sprawozdania finansowe za 2013 r. obejmujące operacje 
dotyczące wyodrębnionych przez kontrolowaną jednostkę obszarów działalności. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. NIK 
ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, za wyjątkiem 
niezachowania zasady ciągłości bilansowej w księgach 2014 r., co NIK ocenia 
negatywnie. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie fakt niesporządzenia przez 
kontrolowaną jednostkę sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2013 r., 
o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości2.  

Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła organizację 
systemu rachunkowości, prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, sposób 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.  

Na obniżenie oceny wpłynęło nieujęcie w księgach rachunkowych wartości aktywów 
finansowych (udziałów i akcji), nad którymi Ministerstwo sprawuje kontrolę, oraz 
pozostałe stwierdzone nieprawidłowości, których łączna suma odnosząca się do 
poszczególnych elementów sprawozdania wynosiła odpowiednio 4,9% łącznej sumy 
bilansowej, 46,7% średniej arytmetycznej z sumy kosztów i przychodów oraz 7,2% 
wartości funduszy własnych. Nieprawidłowości polegały w szczególności na: 
− ewidencjonowaniu operacji gospodarczych z naruszeniem zasad 

rachunkowości, tj. zasady memoriału, wiernego i rzetelnego obrazu, 
ostrożnej wyceny oraz kompletności, 

− wykazaniu w bilansie zawyżonych bądź zaniżonych wartości aktywów  
i pasywów, co wynikało zarówno z błędów w ewidencji księgowej, 
jak i z błędów w zakresie prezentacji danych, 

− nieprawidłowym prezentowaniu stanu przychodów i kosztów w rachunku 
zysków i strat, a także tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki 
w zestawieniu zmian funduszu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki 
majątkowo – finansowej  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostało utworzone 27 listopada 2013 r. przez 
przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dalej 
zwanego także MRR) oraz zniesienie Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej (dalej zwanego także MTBiGM) poprzez włączenie  
do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wszystkich komórek 
organizacyjnych oraz pracowników dotychczasowego Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej3. 
Główna Księgowa Ministerstwa (dysponenta III stopnia części 18, 21, 34 i 39) 
wskazała, że w związku z połączniem resortów w komórkach organizacyjnych 
właściwych w sprawach prowadzenia ksiąg rachunkowych nastąpiło szereg zmian, 

                                                      
2  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

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 Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz.289), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości”. 

3  Dz. U. z 2013 r. poz. 1390. 
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w szczególności dotyczących zmiany liczby pracowników, jak i ich stanowisk pracy  
i zakresu obowiązków, w obrębie poszczególnych wydziałów księgowych i płac.  

(dowód: akta kontroli str. 37-47) 

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

Nie wszystkie dokumenty potwierdzające zaistniałe operacje gospodarcze lub też 
niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów i pasywów Ministerstwa, były 
przekazywane do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg 
rachunkowych. 

Żadna z 37 decyzji wydanych do 31 sierpnia 2014 r., w których Minister właściwy  
do spraw gospodarki morskiej wydał pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, nie została 
przekazana do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg 
rachunkowych byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (ksiąg rachunkowych dysponenta  
III stopnia części 18, 21 i 39), co uniemożliwiło prawidłowe ujęcie należności 
warunkowych w wysokości 938.109,1 tys. zł w księgach rachunkowych na kontach 
pozabilansowych. Tym samym sporządzona informacja dodatkowa do 
sprawozdania była niekompletna. 
Fakt nieprzekazania ww. decyzji wskazuje na nieprawidłowo funkcjonujący  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju system obiegu informacji (w tym  
w szczególności system obiegu dokumentów będących podstawą ujmowania 
operacji w księgach rachunkowych Ministerstwa) oraz na nieprawidłowo 
funkcjonujący system komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Ministerstwa. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wskazał, że „zaistniała 
sytuacja dotyczy okresu funkcjonowania Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej. (…) Osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki 
finansowej i zarządzanie majątkiem zniesionego Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostały z dniem 31 grudnia 2013 r. zwolnione: 
(…) „[…]”4 z art. 52 Kodeksu pracy (…) z tytułu braku nadzoru nad systemem 
ewidencji finansowo-księgowej, (…) „[…]”5, przyjął propozycję rozwiązania stosunku 
pracy za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2013 r.  
z tytułu braku nadzoru nad systemem ewidencji finansowo-księgowej.”  
Dyrektor Generalny wskazał także, że w Ministerstwie obowiązuje zarządzenie6  
w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych, do przestrzegania której każdy pracownik jest zobowiązany. 
Dodatkowo do komórek organizacyjnych zostało skierowane pismo zobowiązujące 
do przekazania dokumentów, dotychczas nieprzekazanych do Biura 

                                                      
4  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
identyfikujących osobę fizyczną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej 

5    Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
identyfikujących osobę fizyczną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej 

6  Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 marca 
2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Administracyjno-Finansowego zniesionego MTBiGM, a obecnie do Biura Dyrektora 
Generalnego, a które rodzą skutki finansowe. 
NIK zauważa, że w wyniku przekazywania nie wszystkich dokumentów do komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych nie 
utworzono rezerw na skutki toczących się postępowań sądowych oraz odpisów 
aktualizujących wartość należności. Brak wiedzy o toczących się postępowaniach 
oraz o nieprawomocnych wyrokach sądowych został wskazany przez Dyrektora 
Departamentu Budżetu Rozwoju jako przyczyna nieutworzenia rezerw oraz odpisów 
aktualizujących wartość należności. Na trudności w szacowaniu kwoty rezerw oraz 
odpisów aktualizujących wskazywali także Główna Księgowa dysponenta III stopnia 
oraz Dyrektor Departamentu Budżetu Infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str. 379-422, 572-681, 1570-1595, 3426-3427) 

W związku z faktem powstania Ministerstwa niedługo przed końcem roku 
obrotowego oraz związanymi z tym zmianami organizacyjnymi i kadrowymi 
odstąpiono od oceny systemu kontroli wewnętrznej.  

2. Organizacja systemu rachunkowości  

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju księgi rachunkowe prowadzone są przez 
trzy komórki organizacyjne: Departament Budżetu Infrastruktury obsługujący 
dysponenta części budżetowej 18, 21 i 39, Departament Budżetu Rozwoju 
obsługujący dysponenta części budżetowej 34 oraz Biuro Dyrektora Generalnego, 
które prowadzi ewidencję księgową dotyczącą obsługi dysponenta III stopnia części 
18, 21, 34 i 39 oraz Urzędów Żeglugi Śródlądowej (dalej zwane UŻŚ). 
W zniesionym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej księgi 
rachunkowe prowadzone były przez dwie komórki organizacyjne: Departament 
Budżetu obsługujący dysponenta części budżetowej 18, 21 i 39 oraz Biuro 
Administracyjno-Finansowe, które prowadziło ewidencję księgową dotyczącą 
obsługi dysponenta III stopnia oraz Urzędów Żeglugi Śródlądowej. 
W okresie przed zmianami organizacyjnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
księgi rachunkowe prowadzone były przez dwie komórki organizacyjne: 
Departament Ekonomiczno-Finansowy obsługujący dysponenta części budżetowej 
34 oraz Biuro Dyrektora Generalnego, które prowadziło ewidencję księgową 
dotyczącą obsługi dysponenta III stopnia. 
Za rok 2013 sporządzone zostały następujące „cząstkowe” sprawozdania finansowe 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: 

I.  sprawozdanie finansowe „łączne” dysponenta części 18, 21 i 39, w którym 
zawarto zagregowane dane z trzech sprawozdań finansowych dysponentów  
ww. części7; 

II.  sprawozdanie finansowe dysponenta części 34; 

III.  sprawozdanie finansowe „łączne” dysponenta trzeciego stopnia z części 18, 21  
i 39, w którym zawarto zagregowane dane ze sprawozdań finansowych: 
1.  dysponenta trzeciego stopnia część 18; 
2.  dysponenta trzeciego stopnia część 21; 
3.  dysponenta trzeciego stopnia część 39, w którym zawarto zagregowane dane 

ze sprawozdań finansowych: 

                                                      
7  Sprawozdanie finansowe obejmuje wyłącznie dane finansowe dysponentów części 18, 21 i 39, 

bez danych finansowych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, tym samym nie stanowi 
sprawozdania łącznego w rozumieniu § 19 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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a)  dysponenta trzeciego stopnia część 39 z wyłączeniem UŻŚ; 
b)  dysponenta trzeciego stopnia część 39 Urzędy Żeglugi Śródlądowej; 
c)  dysponenta trzeciego stopnia część 39 Fundusze; 

4.  dysponenta trzeciego stopnia sumy do rozliczenia; 
5.  dysponenta trzeciego stopnia sumy depozytowe; 
6.  dysponenta trzeciego stopnia ZFŚŚ; 

IV. sprawozdanie finansowe dysponenta III stopnia części 34. 

(dowód: akta kontroli str. 48-233, 1116-1201, 1936-1968, 2702-2729, 3857-3872) 

Księgi rachunkowe w 2013 r. prowadzone były w oparciu o następującą 
dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości8 (dalej uor lub ustawa o rachunkowości), opisującą przyjęte przez 
Ministerstwo zasady (politykę) rachunkowości: 
1.  Zasady rachunkowości dysponenta części 18, 21 i 39 w Ministerstwie 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej9. 
2.  Zasady rachunkowości obowiązujące w Ministerstwie Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej10. 
3.  Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego11. 
Księgi rachunkowe w 2014 r. prowadzone były w oparciu o Zarządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji 
rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury  
i Rozwoju12. 
Dokumentacja ta, za wyjątkiem niżej opisanych nieprawidłowości, spełnia 
podstawowe wymogi określone w art. 10 uor. W szczególności w dokumentacji 
podano metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady 
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiazania z kontami księgi 
głównej. Opisano system informatyczny podając wykaz programów, procedur lub 
funkcji oraz konkretnych programowych zasad ochrony przyjętych do stosowania.  
W dokumentacji opisano również przyjęty w jednostce system służący ochronie 
danych i ich zbiorów.    

(dowód: akta kontroli str. 48-233) 

Zapisy księgowe i dokumenty będące podstawą dokonanych zapisów w księgach 
rachunkowych przechowywane są zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 uor. 

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

1. Zgodnie z obowiązującą do końca 2013 r. polityką rachunkowości dysponenta 
części 18, 21, 39, do ksiąg rachunkowych danego roku wprowadza się 

                                                      
8  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
9  Zarządzenie nr 53 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 

2012 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Ministerstwie Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej. 

10  Zarządzenie nr 54 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 
2012 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Ministerstwie Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej. 

11  Zarządzenie Nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad 
organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. MRR poz. 8). 

12  Dz. Urz. MIR z 2014 r. poz. 6. 
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zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie pod warunkiem, że dokumenty 
potwierdzające zajście tego zdarzenia wpłynęły do 31 stycznia roku następnego. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że powyższe uproszczenie przyjęto  
z uwagi na fakt, że jednostka budżetowa jest szczególnym podmiotem sektora 
finansów publicznych, którego ponoszone wydatki nie zależą od uzyskiwanych 
dochodów, a więc jej wynik finansowy nie odzwierciedla faktycznej kondycji 
finansowej, jak np. w sektorze przedsiębiorstw. Wprowadzając powyższą 
regulację kierowano się zapisami art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie  
z którym jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie 
ujemnego wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy oraz art. 8 ust 1, zgodnie z którym określając zasady (politykę) 
rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich 
zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego jednostki. Powyższe pozwoliło również na uniknięcie sporządzania 
korekt rocznych sprawozdań budżetowych. Zdaniem NIK, powyższe 
postanowienia polityki rachunkowości były niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości, który stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Niezgodne były również z art. 6 ust. 1 
uor  stanowiącym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie 
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane 
z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu 
ich zapłaty. Zdaniem NIK zastosowane przez jednostkę w powyższym zakresie 
uproszczenie zasad rachunkowości, w świetle postanowień art. 4 ust 4 uor było 
niedopuszczalne, gdyż spowodowało istotne zniekształcenie wyniku finansowego 
jednostki poprzez zawyżenie kosztów 2013 r. o 1.623.826,58 zł (nieprawidłowość 
nr 18 w rozdziale Księgi rachunkowe).  

(dowód: akta kontroli str. 48-233, 2372-2376) 

2. Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się 
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, w odniesieniu m.in. do należności kwestionowanych 
przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega. W polityce rachunkowości 
dysponenta części 18, 21 i 39 oraz w polityce rachunkowości byłego 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ani w innych dokumentach nie opisano 
warunków/procedury tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności.  
W szczególności w planie kont dysponenta części 18, 21 i 39 nie występuje 
konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Z wyjaśnień Głównej Księgowej 
wynika, że powody nieutworzenia konta 290 są analogiczne jak powody 
nieutworzenia odpisów aktualizujących dla należności spornych, o których mowa 
w rozdziale Księgi rachunkowe niniejszego wystąpienia (nieprawidłowość nr 10), 
tj. fakt, że w ostatnich pięciu latach nie występowały przypadki utraty należności 
przez dysponenta części, a dłużnicy MIR są jednostkami funkcjonującymi  
w sferze finansów publicznych i brak było jednoznacznych dowodów,  
że należności od tych dłużników nie uda się wyegzekwować. Zdaniem NIK,  
nie można w jednostce wykluczyć przesłanek wystąpienia konieczności 
utworzenia odpisów aktualizujących. W MTBiGM oraz MIR, w sytuacji 
występowania należności spornych, należało w polityce rachunkowości zawrzeć 
zasady dokonywania odpisów aktualizujących oraz (w MTBiGM) wprowadzić  
do planu kont konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”. 

(dowód: akta kontroli str. 48-233, 1981-2083) 
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3. W polityce rachunkowości nie przewidziano tworzenia rezerw na zobowiązania 
oraz ich nie tworzono. Jednostka nie opracowała i nie przeprowadziła procedury 
oszacowania, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa zapłaty, rezerw  
na przyszłe zobowiązania będące m.in. skutkiem toczących się postępowań 
sądowych. W sprawozdaniu finansowym nie wykazano rezerw na zobowiązania, 
mimo że z analizy wykazu spraw sądowych zakończonych oraz toczących się  
w okresie objętym kontrolą, w które zaangażowane było Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju wynika, że niektóre departamenty Ministerstwa  
(m.in. Departament Orzecznictwa I, Departament Prawny, Departament Dróg  
i Autostrad, Departament Transportu Kolejowego, Departament Lotnictwa) 
prowadzą co najmniej kilkadziesiąt spraw, w których różne podmioty i osoby 
domagają się często wielomilionowych kwot od Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez Ministerstwo. Sprawy te w przyszłości mogą skutkować 
koniecznością wypłaty odszkodowań ze środków budżetu państwa ujętych  
w planie finansowym jednostki. W części z tych spraw wpłynęły do MIR wyroki  
(w tym również nieprawomocne) zasądzające zapłatę przez MIR określonych 
kwot pieniężnych. Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Departamentu 
Budżetu Infrastruktury wynika, że z uwagi na długotrwały proces toczących się 
spraw sądowych oraz brak wiedzy w zakresie rzeczywistych wielkości 
niezbędnych środków, jak również terminów płatności na dany rok, dysponent 
części 18, 21 i 39 – na etapie prac nad projektem budżetu – informuje Ministra 
Finansów o prowadzonych sprawach oraz wnioskuje o zabezpieczenie  
w rezerwie celowej środków na pokrycie kosztów postępowań. Zdaniem NIK, 
informowanie Ministra Finansów nie może zastąpić procedury szacowania 
rezerw w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tym bardziej, że rezerwy celowe, 
nie obejmują, jak wynika z udzielonych wyjaśnień, ewentualnych skutków 
toczących się postępowań, a jedynie koszty prowadzenia postępowań sądowych. 
Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła ponadto, że dysponent ten 
nie tworzył rezerw na przyszłe zobowiązania, gdyż kwota zobowiązań będących 
skutkiem toczących się postępowań nie była możliwa do oszacowania, z uwagi 
na zaangażowanie w nie departamentów merytorycznych Ministerstwa oraz 
wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, długotrwały charakter postepowań, 
niejednolite ustawodawstwo skutkujące trudnością przewidzenia wyników 
postępowania. Ponadto utworzenie rezerw ma wyłącznie charakter technicznego 
zapisu na kontach księgowych i nie wpływa na wysokość środków pieniężnych 
ujętych w planie finansowym jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 48-233, 234-378) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
organizację systemu rachunkowości w 2013 r. w zniesionym Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w byłym Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ocenę obniżono z uwagi 
na przyjęte i stosowane uproszczenia w systemie rachunkowości, które skutkowały 
zniekształceniami danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych za rok 2013. 
NIK ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości organizację systemu 
rachunkowości za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r., gdyż niektóre  
z przyjętych i stosowanych uproszczeń oraz niektóre stwierdzone nieprawidłowości 
miały wpływ także na księgi rachunkowe 2014 r.  

3. Inwentaryzacja   

Roczną inwentaryzację za 2013 r. Ministerstwo przeprowadziło na podstawie: 
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1.  Zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 października 2013 r. w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 r. oraz  

2.  zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego MIR planu inwentaryzacji. 

Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji określone w art. 26 ust. 1  
i 3 uor zastały zachowane, a sposób jej przeprowadzenia był zgodny ze sposobem 
określonym w art. 26 ust.1 uor, za wyjątkiem inwentaryzacji drogą weryfikacji sald 
ujętych w księgach dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39. 
Inwentaryzacją,  objęto wszystkie składniki aktywów i pasywów wykazane  
w sprawozdaniu finansowym i rzetelnie udokumentowano. 

(dowód: akta kontroli str. 775-836, 868-1115, 1741-1895, 2480-2486, 3661-3743) 

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

Inwentaryzacji drogą weryfikacji sald kont księgowych wykazanych w księgach 
rachunkowych dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 dokonano niekompletnie. 
Inwentaryzacja obejmowała jedynie salda kont ksiąg pomocniczych (kont 
analitycznych) przyjętych do sprawozdania finansowego, tymczasem w księgach 
rachunkowych dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 funkcjonowały także „konta 
techniczne” oraz konta dotyczące części 26 Łączność.  
Przyjęty sposób inwentaryzacji, zgodnie z którym weryfikacją objęto jedynie salda 
kont wykazywanych w sprawozdaniu finansowym uniemożliwiał stwierdzenie różnic 
pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych 
(na kontach technicznych i kontach dotyczących części 26) ich wyjaśnienie  
i rozliczenie w księgach roku 2013, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 
Błędne księgowania nie zostały wyeliminowane z ksiąg, przez co w księdze głównej 
wykazane są nieprawidłowe salda kont.  
Główna Księgowa Ministerstwa odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg dysponenta 
III stopnia wyjaśniła, że weryfikacji były poddawane salda kont przyjmowane  
do sprawozdania finansowego, zaś dane przyjęte do sprawozdania są prawidłowe. 

Zdaniem NIK, inwentaryzacją należy objąć wszystkie aktywa i pasywa wykazane  
w księgach rachunkowych jednostki, a w sprawozdaniu finansowym powinny być 
ujęte wszystkie aktywa i pasywa wynikające z ksiąg rachunkowych jednostki 
budżetowej.  

(dowód: akta kontroli str. 775-836, 868-1115) 

1. Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 
została zakończona i rozliczona 15 stycznia 2014 r. Po zakończeniu księgowań 
operacji dotyczących roku 2013 przed sporządzeniem sprawozdań na podstawie 
danych wynikających z ksiąg rachunkowych, przeprowadzona została jedynie 
weryfikacja prawidłowości sald kont rozrachunkowych. Termin przeprowadzenia  
i zakończenia inwentaryzacji stanu aktywów drogą weryfikacji jest wprawdzie 
zgodny z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jednak 
przeprowadzona w tym terminie inwentaryzacja nie zapewnia, że ostateczne 
salda kont księgowych, wykazane po zaewidencjonowaniu wszystkich operacji 
gospodarczych dotyczących roku 2013, zostały ustalone bezbłędnie  
i prawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 775-836) 

2. Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków 
części 34 przeprowadzono w 2013 r. wyłącznie poprzez porównanie ich wartości 
księgowej z ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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bez dokonania oceny ich przydatności dla potrzeb Ministerstwa. Rodzi to ryzyko, 
że w aktywach jednostki były na dzień bilansowy ujęte składniki, które  
nie spełniają definicji aktywów ze względu na nieprzydatność dla potrzeb 
jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 1235-1334, 1741-1895) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Na obniżenie 
oceny wpływ miało objęcie inwentaryzacją drogą weryfikacji nie wszystkich sald 
wykazanych w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39,  
co uniemożliwiło stwierdzenie popełnionych błędów.  

4. Księgi rachunkowe   

Księgi rachunkowe za 2013 r. 

W 2013 r. w byłym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  
a po jego zniesieniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w zakresie części 18, 
21 i 39 księgi rachunkowe były prowadzone w programie Egeria odrębnie  
dla dysponenta głównego oraz dysponenta III stopnia. Księgi rachunkowe 
dysponenta III stopnia obejmowały także księgi rachunkowe Urzędów Żeglugi 
Śródlądowej, dla których główny księgowy urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw transportu prowadzi obsługę finansowo-księgową zgodnie  
z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej13. Urzędy  
te nie były wyodrębnione jako dysponenci środków budżetowych, zaś ich dochody  
i wydatki były włączane do sprawozdań budżetowych dysponenta trzeciego stopnia. 

W księgach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
wyodrębnienie grup operacji oraz przypisanie zdarzeń gospodarczych  
do odpowiedniej części budżetowej dokonywane było poprzez księgowania  
na odpowiednich kontach analitycznych.  

W 2013 r. w byłym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a następnie  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w zakresie części 34, księgi rachunkowe 
były prowadzone w systemie Quorum w programie qmFK w jednej bazie danych,  
w której wyodrębniono rejestry księgowe dotyczące odrębnych dysponentów oraz 
grup operacji gospodarczych. 

(dowód: akta kontroli str. 48-233) 

Dane bilansu zamknięcia za 2012 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg 
rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1116-1201, 1936-1968, 2691-2701, 3787-3856) 

Zapisy kont księgowych i dziennika były zgodne z zestawieniem obrotów i sald  
za 2013 r. 

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze podlegające księgowaniu, zostały 
prawidłowo udokumentowane, tj. w sposób kompletny i przejrzysty. Dowody 
księgowe odpowiadają wymogom uor, zawierają potwierdzenie przeprowadzenia 
kontroli formalnej i merytorycznej oraz zawierają wskazanie okresu, którego 
dotyczą. Posiadają podpisy stwierdzające ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach 
oraz dekretację, z uwzględnieniem zapisu art. 21 ust.1a pkt 2 uor. 

(dowód: akta kontroli str. 868-1201, 1931-1968, 2691-2701, 3787-3856) 

                                                      
13  Dz. U. z 2013 r. poz. 1458. 
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych 
dochodów budżetowych a nieodprowadzonych do końca roku na rachunek budżetu 
państwa wynosił 154.251,62 zł (dysponent III stopnia części 18, 21 i 39),  
696.456,04 zł (dysponent części 34) oraz 9.129,24 zł (dysponent III stopnia części 
34). Pod datą 31 grudnia 2013 r. dysponenci ci zaksięgowali operacje  
na rachunkach bankowych dochodów, które faktycznie wystąpiły w styczniu 2014 r., 
a dotyczyły okresu przejściowego, o którym mowa w rozdziale 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa14. Tym samym, w księgach rachunkowych na dzień 
bilansowy wykazano zerowe stany środków pieniężnych na rachunkach dochodów 
budżetowych, pomimo tego, że faktycznie na ten dzień na rachunkach bankowych 
występowały środki pieniężne w ww. kwotach.  

(dowód: akta kontroli str. 682-702, 1596-1625, 3428-3485) 

Zdarzenia gospodarcze, z wyjątkiem niżej opisanych przypadków, poprawnie 
ujmowano w księgach rachunkowych – na podstawie dowodów księgowych –  
na odpowiednich kontach, zgodnie z treścią ekonomiczną tych zdarzeń,  
we właściwym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału  
i współmierności.    

Zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. W księgach rachunkowych,  
– za wyjątkiem opisanych niżej nieprawidłowości – nie zidentyfikowano niczego,  
co nie pozwalałoby na stwierdzenie, że księgi te były prowadzone rzetelnie, 
bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str.868-1115, 1931-1935, 2691-2701, 3787-3856) 

Księgi rachunkowe za 2014 r. 

Księgi rachunkowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2014 r. prowadzone były 
w systemie Quorum w programie qmFK w jednej bazie danych, w której 
wyodrębniono rejestry księgowe dotyczące odrębnych dysponentów oraz grup 
operacji gospodarczych.  
W zakresie dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 do ksiąg rachunkowych jako 
bilans otwarcia roku 2014 wprowadzono jedynie salda kont przyjętych  
do sprawozdania finansowego za rok 2013 (nieprawidłowość nr 1 i 2 niniejszego 
rozdziału).  
W zakresie pozostałych dysponentów salda wykazane w księgach rachunkowych 
roku 2013 zostały prawidłowo przeniesione jako bilans otwarcia ksiąg roku 2014. 
Zdarzenia gospodarcze, z wyjątkiem niżej opisanych przypadków (nieprawidłowość 
nr 11, 13, 16 i 20), poprawnie ujmowano w księgach rachunkowych za okres  
od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. – na podstawie dowodów księgowych –  
na odpowiednich kontach, zgodnie z treścią ekonomiczną tych zdarzeń,  
we właściwym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału  
i współmierności. 

(dowód: akta kontroli str.48-233, 1202-1234, 1969-1980, 2730-2878, 3873-3942) 

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

                                                      
14  Dz. U z 2010 r., nr 245, poz.1637 ze zm., obecnie obowiązujący przepis: Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz.82).  
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1. W księgach rachunkowych byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej, a następnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie dysponenta III stopnia w 2013 r. występowały niezerowe salda 
analitycznych kont bilansowych i wynikowych, które nie zostały uwzględnione  
w sporządzonych sprawozdaniach finansowych za rok 2013.  

Powyższe salda obejmowały tzw. konta techniczne – które służyły do 
wyodrębniania niektórych operacji gospodarczych (np. dotyczących UŻŚ) oraz 
salda kont przeznaczonych – do 2011 roku – do ewidencjonowania operacji 
gospodarczych części 26 Łączność. 

Do dnia 17 listopada 2011 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury obsługiwało 
sprawy działu łączność.15 Z dniem 18 listopada 2011 r. z dotychczasowego 
Ministerstwa Infrastruktury wydzielono komórki organizacyjne obsługujące 
sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących ten dział i przeniesiono 
je do utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.16 Jednocześnie 
utworzone zostało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
poprzez przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury polegające na wydzieleniu 
komórek organizacyjnych oraz pracowników obsługujących pozostałe działy 
obsługiwane dotychczas przez Ministerstwo Infrastruktury.17 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MTBiGM oraz Ministerstwem 
Administracji i Cyfryzacji do końca 2011 r. MTBiGM prowadziło dla części 26 
obsługę finansowo-księgową. 

Pomimo zakończenia obsługi finansowo-księgowej dla części 26 z dniem  
31 grudnia 2011 r. oraz przekazania składników aktywów i pasywów  
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, salda kont analitycznych dotyczących 
części 26 wykazywały w latach 2012 i 2013 salda niezerowe co oznacza,  
że operacja gospodarcza polegająca na przekazaniu niektórych aktywów  
i pasywów do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nie została ujęta w księgach 
rachunkowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  

Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że „obecnie trudno ustalić 
przyczyny, dla których nie dokonano wyksięgowania nieistniejących sald z ksiąg 
rachunkowych (osoby odpowiedzialne za ówczesną ewidencję na poziomie 
dysponenta środków trzeciego stopnia nie pracują, zaś ministerstwo zostało 
przekształcone). W latach kolejnych salda kont części 26 nie były wykazywane  
w bilansie. Sytuacja ta miała miejsce w 2012 r., zaś na etapie sporządzania 
bilansu za 2013 r. nie było możliwości zmiany stanu zastanego przez połączony 
resort MIR. Z tego powodu weryfikacja sald kont części 26 nie była 
przeprowadzona na etapie sporządzania bilansu za 2013 rok”. 

Przyjęta technika księgowania z wykorzystaniem „kont technicznych”, które  
z założenia nie powinny być ujmowane w sprawozdaniu finansowym zakładała, 
że konta te na koniec okresu sprawozdawczego powinny wykazywać salda 
zerowe lub ich łączne saldo powinno być zerowe. Na koniec roku 2013 
stwierdzono, że dla niektórych kont księgi głównej konta techniczne wykazują 

                                                      
15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej  
i Ministerstwa Transportu (Dz. U. Nr 216 poz. 1589). 

16  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 250 poz. 1501). 

17  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 250 poz. 1503). 
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łączne saldo inne niż zerowe, w szczególności konto 080 „Środki trwałe  
w budowie” wykazywało saldo Ma w kwocie 17.301.768,14 zł. 

Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że nieprawidłowe 
księgowanie na koncie 080 było wynikiem pomyłki, jak również, że konto 080 
było poddane weryfikacji w zakresie, w jakim jego salda zostały przyjęte  
do sprawozdania finansowego, zaś błędne księgowanie nie wpłynęło  
na prawidłowość danych wykazanych w bilansie. 

Nieujęcie w księgach rachunkowych operacji gospodarczej polegającej  
na przekazaniu składników aktywów i pasywów do Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji powoduje, że naruszona została zasada kompletności zapisów  
w księgach rachunkowych (art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości). 

Ponadto wykazanie niezerowych sald kont służących do ewidencjonowania 
operacji gospodarczych dotyczących części 26 oraz niezerowych sald kont 
technicznych powoduje, że księgi rachunkowe za rok 2013 nie odzwierciedlają 
stanu rzeczywistego, tak więc naruszona została nadrzędna zasada rzetelności 
ksiąg rachunkowych (art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości). 

(dowód: akta kontroli str. 1032,1931-1935) 

2. W 2014 r. poprzez nieprzeniesienie do ksiąg rachunkowych sald kont 
księgowych dysponenta III stopnia dotyczących części 26 oraz kont technicznych 
naruszona została zasada ciągłości bilansowej, wyrażona w art. 5 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości, który stanowi m.in., że wykazane w księgach rachunkowych 
stany aktywów i pasywów na dzień ich zamknięcia należy ująć w tej samej 
wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. 

Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że „do ksiąg rachunkowych 
roku 2014 przeniesiono tylko te salda, które odzwierciedlały stan majątku, 
rozrachunków i funduszu Ministerstwa, natomiast konta służące ewidencji  
w zakresie części 26 obejmowały stany dotyczące Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji utworzonego w 2011 r. i dysponującego częścią budżetową 26. 
Przedmiotowe konta nie dotyczyły Ministerstwa i nie odzwierciedlały jego 
majątku, rozrachunków i funduszy.  Na etapie otwierania kont roku 2014  
w systemie Quente nie wprowadzono do ksiąg kont części 26 i było  
to rozwiązanie prowadzące do uporządkowania ewidencji oraz wyeliminowania 
błędnych kont technicznych”. 
Zdaniem NIK, do nowego systemu należało, zgodnie z zasadą ciągłości 
bilansowej, przenieść wszystkie salda, a następnie wyjaśnić przyczyny i tytuły 
powstania błędnych sald i je wyksięgować z ksiąg, odpowiednio dokumentując 
tak dokonaną operację księgową. 

(dowód: akta kontroli str. 1931-1935, 1202-1234) 

3. W byłym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a następnie w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju (w zakresie części 34) nieprawidłowo wystawiano 
dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania), na podstawie których 
składniki aktywów były wprowadzane do ewidencji środków trwałych.  
Skutkowało to nieprawidłowym naliczeniem amortyzacji, a tym samym miało 
wpływ na nieprawidłową wycenę bilansową środków trwałych wykazanych  
w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia części 34. 
Część dokumentów OT była wystawiana po upływie jednego lub kilku miesięcy 
po faktycznym przyjęciu składnika aktywów do użytkowania. Natomiast część 
dokumentów OT była wystawiana przed ostatecznym odbiorem robót 
budowlanych lub odbiorem zakupionego środka trwałego, a więc także przed 
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faktycznym przyjęciem do użytkowania składnika aktywów. Zgodnie z faktycznie 
stosowanymi zasadami, amortyzacja środka trwałego następuje od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. 
Wobec powyższego, wystawianie dokumentów OT w miesiącach następujących 
po dacie przyjęcia do użytkowania powodowało zbyt późne rozpoczęcie 
naliczania amortyzacji, natomiast wystawianie dokumentów OT przed 
rozpoczęciem użytkowania środka trwałego powodowało zbyt wczesne 
rozpoczęcie naliczania umorzenia, a w przypadku składników aktywów, które  
nie były przyjęte do użytkowania na dzień 31 grudnia 2013 r., ale dla których 
wystawiono dokument OT w roku 2013, spowodowało to zaniżenie salda konta 
080 i zawyżenie salda konta 011. 
Powyższe stanowi naruszenie postanowień § 3 ust. 29 pkt 3 Załącznika nr 1  
do Zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którym umorzenie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania. 
Wprowadzenie składników aktywów do ewidencji środków trwałych przed 
oddaniem ich do użytku stanowi także naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 15 oraz art. 32 
ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
W toku kontroli nie było możliwe oszacowanie wartości nieprawidłowo naliczonej 
amortyzacji i umorzenia (zarówno z powodu zbyt wczesnego, jak i zbyt późnego 
wystawienia dokumentów OT). Natomiast wystawienie dokumentów OT  
dla środka trwałego, który na dzień 31 grudnia 2013 r. nie był kompletny i zdatny 
do użytku, spowodowało zaniżenie wartości środków trwałych w budowie  
i zawyżenie wartości budynków i budowli co najmniej o 215.220,00 zł. 
Opóźnienia w wystawianiu dokumentów OT Dyrektor Biura Administracyjnego 
wyjaśnił długim okresem trwania obiegów dokumentów.  
Zdaniem NIK, niezależnie od procedur wystawiania i obiegu dokumentów, 
dokument OT powinien potwierdzać faktyczną datę przyjęcia do użytkowania. 
Przyczyny wcześniejszego wystawiania dokumentów OT Dyrektor Biura 
Administracyjnego wyjaśniał częściowym osiągnieciem celu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego lub faktem, że wykonawca zakończył prace, a po wystawieniu 
dokumentu dokonane były jedynie regulacja, uruchomienie centrali oraz końcowe 
procedury odbioru. 
Wskazać należy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy  
o rachunkowości za środek trwały uważa się składnik aktywów kompletny  
i zdatny do użytku. Tym samym nie można uznać za środek trwały obiektu, który 
nie został w pełni ukończony (gdyż np. wymaga regulacji) lub też nie może być 
użytkowany (gdyż rozpoczęcie użytkowania na mocy odrębnych przepisów 
możliwe jest dopiero po ostatecznym odbiorze prac lub dopełnieniu określonych 
formalności). 

(dowód: akta kontroli str. 1335-1534) 

4. W księgach rachunkowych Ministerstwa nie ujęto wartości udziałów i akcji 
stanowiących aktywa finansowe, nad którymi Ministerstwo sprawuje kontrolę,  
w szczególności poprzez wykonywanie prawa głosu, w niektórych spółkach także 
wpływ na bieżące zarządzanie spółką poprzez prawo wskazania członków 
organu zarządzającego. Powyższe instrumenty finansowe spełniają definicję 
aktywów zawartą w ar. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, wobec czego 
powinny być ujęte w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu 
finansowym Ministerstwa. 
Wartość nominalna udziałów i akcji, nad którymi Ministerstwo sprawuje kontrolę, 
na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 18.400.652,0 tys. zł. 
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W księgach rachunkowych nie ujęto również, w ewidencji pozabilansowej, 
wartości akcji, nabytych poprzez umowę przewłaszczenia, co do których jednak, 
zgodnie z zawartymi umowami, część praw korporacyjnych i majątkowych, w tym 
prawo głosu, pozostało przy przewłaszczającym. 
Dyrektor Generalny MIR wyjaśnił, że „majątek Skarbu Państwa, jakim są akcje  
i udziały w spółkach, z których prawa z nich wykonuje Minister Infrastruktury  
i Rozwoju nie stanowią majątku urzędu obsługującego Ministra, w związku  
z czym nie są one ujmowane w bilansie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju”. 
Zdaniem NIK, definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy  
o rachunkowości wskazuje, że kryterium uznania za składnik aktywów jest 
sprawowanie kontroli nad zasobami majątkowymi, nie zaś „stanowienie majątku 
urzędu”. 

(dowód: akta kontroli str. 234-378) 

5. W księgach rachunkowych za rok 2013 byłego Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 jako należności 
długoterminowe na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” ujęto 
wierzytelności w łącznej kwocie 9.971.929,54 zł, których termin płatności 
przypadał w latach 1995-2002, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 13  
w związku z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości. 
Ponadto wartości należności uznanych za długoterminowe odpowiada wartość 
przychodów przyszłych okresów ujętych na koncie 840 „Rezerwy i rozliczenia 
międzyokresowe”. Saldo konta 840 powinno być jednak rozliczone w przychody 
w terminie wymagalności należności, tj. w latach 1995-2002. Nierozliczenie salda 
konta przychodów przyszłych okresów w przychody we właściwych okresach 
sprawozdawczych stanowi naruszenie art. 6 ustawy o rachunkowości. 
Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że wynika to z zaszłości lat 
ubiegłych, zaś czas, jakim dysponowało MIR na sporządzenie sprawozdań był 
zbyt krótki na dokonanie stosownych weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 572-681, 773-774) 

6. W księgach rachunkowych 2013 r. dysponenta części 34 kwota 24.054,84 zł 
została ujęta jako należności długoterminowe (konto 226), zamiast należności 
krótkoterminowe (konto 221), mimo iż zgodnie z odpowiednimi decyzjami  
o rozłożeniu należności na raty (decyzja DZF-IX-708-16-AL./10 z 20.09.2010 r. 
oraz DZF-VII-82210-226-ESO/12 z 22.10.2012 r.) kwota ta stanowiła należności 
wymagalne w 2014 r. Oznacza to, że zgodnie z art. 3 ust 1 pkt.18 lit. c) ustawy  
o rachunkowości salda te stanowiły należności krótkoterminowe. Zostały one  
w styczniu 2014 r. przeksięgowane na konto 221. Z wyjaśnień Głównej 
Księgowej wynika, że taki sposób ujmowania należności związany jest  
z koniecznością prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb-27, w którym 
dane powinny wynikać wprost z zapisów księgowych. Jednak w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (§ 9 załącznika nr 37) nie wskazano, że dane w kolumnie 
„Należności” mają wynikać wprost z zapisów na koncie 221. 

(dowód: akta kontroli str. 2879-2931) 

7. W księgach rachunkowych 2013 r. dysponenta części 34 kwota 1.282,0 zł 
została ujęta jako należności długoterminowe (konto 226) oraz rozliczenia 
międzyokresowe przychodów (konto 840), mimo iż zgodnie z decyzją  
o rozłożeniu na raty należności (DZF-VII-82210-226-ESO/12 z 22.10.2012 r.) 
kwota ta stanowiła odsetki naliczone za okres przypadający po dniu bilansowym 
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(styczeń-październik 2014 r.). Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 7 ustawy  
o rachunkowości, należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie 
wymaganej zapłaty, tj. bez odsetek należnych za okres po dniu bilansowym.  
Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że odsetki wykazano zgodnie  
z otrzymaną dokumentacją w kwocie wymagającej zapłaty, a ponadto przy 
wycenie tych należności przyjęto zasadę, iż mało prawdopodobnym jest,  
aby dłużnik spłacił należności przed terminem wskazanym w decyzji, co 
potwierdzają wpłaty dokonane przez dłużnika w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2879-2931, 3657-3660) 

8. Na dzień bilansowy Ministerstwo nie utworzyło odpisów aktualizujących wartość 
zapasów materiałów zakupionych ze środków finansowych części 34, pomimo że 
w 2013 r. zachodziły przesłanki uzasadniające utworzenie odpisu 
aktualizującego wartość zapasów w kwocie co najmniej 127.840,41 zł  
(co stanowi 9,1% wartości zapasów wykazanych w sprawozdaniu finansowym 
dysponenta III stopnia części 34), gdyż zapasy magazynowe obejmowały między 
innymi tonery, tusze i części zapasowe do drukarek, które nie były już 
użytkowane w MIR. Ministerstwo nie dokonało także oceny stopnia przydatności 
do użytku zapasów materiałów, które nie wykazywały rozchodów w dłuższym 
okresie. 
Dyrektor Biura Administracyjnego wyjaśnił, że ocena przydatności zapasów  
do użytku w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego prowadzona była na bieżąco, 
co wynikało ze stosowania zasady FIFO.  
Zdaniem NIK stanowiło to naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości,  
a przyjęty przez Ministerstwo sposób weryfikacji przydatności zapasów  
dla potrzeb Ministerstwa uniemożliwiał stwierdzenie utraty wartości przez 
rzeczowe aktywa obrotowe i tym samym prawidłową ich wycenę w księgach 
rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1535-1569) 

9. W księgach rachunkowych dysponenta części 34, nie ujęto odsetek  
od należności zaewidencjonowanych na koncie 221 (łączna kwota należności 
1.219.882,37 zł od trzech dłużników) oraz na koncie 213 (kwota należności 
321.061,33 zł od jednego dłużnika) w łącznej wysokości 534.710,58 zł, z czego: 
− 356.104,04 zł stanowiły odsetki naliczone do 31.12.2012 r. od należności 

ujętych na koncie 221, które w 2013 r., w związku z niewykazaniem ich  
w księgach rachunkowych 2012 r., powinny być ujęte jako zwiększenie 
funduszu jednostki (konto 800), 

− 136.014,96 zł oraz 42.591,58 zł stanowiły odsetki naliczone za 2013 r.  
od należności ujętych odpowiednio na koncie 221 „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych” i 213 „Rozliczenie dochodów ze środków EWT  
i EISP". 

Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że należności na koncie 221 zostały 
wycenione w kwocie stanowiącej kwotę należności głównej i odsetek do dnia 
wypełnienia weksla oraz, że brak było podstaw do dodatkowego naliczenia 
odsetek na dzień 31.12.2013 r., gdyż kwota należności w takim przypadku 
byłaby niezgodna z kwotą wymaganą zgodnie z wypełnionymi wekslami  
in blanco. Natomiast odsetki od należności na koncie 213 nie były naliczane, 
ponieważ kwoty do odzyskania w ramach programów transgranicznych EWT  
i EISP nie stanowią należności budżetu państwa tylko należność wobec dwóch 
programów transgranicznych finansowanych bezpośrednio ze środków 
otrzymanych z UE i Federacji Rosyjskiej, których obsługę finansowo-księgową  
i redystrybucję do krajów UE i poza UE przyznano MIR. Środki te dodawane są 
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do bilansu dysponenta z realizacji zadań budżetu państwa jako zadanie 
realizowane przez Ministra. Zdaniem NIK, powyższe argumenty dotyczące 
wystawienia weksli na określoną kwotę oraz szczególnego charakteru należności 
w ramach programów transgranicznych, nie uzasadniają zaniechania naliczania 
odsetek od tych należności, ponieważ, skoro należności te zostały ujęte  
w księgach rachunkowych dysponenta części 34, to zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 
ustawy o rachunkowości należało je wycenić na dzień bilansowy w kwocie 
wymaganej zapłaty, która w tym wypadku obejmowała również odsetki  
od niespłaconej kwoty należności. 

(dowód: akta kontroli str. 2932-3427) 

10. Ministerstwo na dzień bilansowy nie dokonało wyceny należności  
z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny poprzez nie utworzenie odpisu 
aktualizującego ich wartość w zakresie: 
a)  dysponenta części 18, 21 i 39 w łącznej kwocie 1.186.266,8 zł, tj. w pełnej 

wysokości należności wykazanych w bilansie dysponenta za 2013 r., 
b)  dysponenta części 34 w łącznej kwocie 1.072.254,27 zł, z czego  

768.688,96 zł stanowiłyby odpisy aktualizujące należności ujęte na koncie 
221 od dwóch dłużników („Informacja dla beneficjenta o wynikach weryfikacji 
wniosku o płatność końcową – korekta” z 17.06.2009 r. nk: 95140/09 oraz 
„Wezwanie do zapłaty” z 12.02.2009 r. nr DZF-VII-80973-38-1-TO/09),  
a 303.565,31 zł stanowiłyby odpisy aktualizujące odsetki, które nie zostały 
naliczone od powyższych należności (nieprawidłowość nr 9 w tym rozdziale 
wystąpienia), 

c)  dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 w łącznej kwocie 10.061.976,09 zł  
(w tym 9.772.466,73 zł dotyczące należności wykazanych jako 
długoterminowe oraz 289.509,36 zł dotyczące kwot głównych od dwóch 
kontrahentów, wykazanych jako należności krótkoterminowe na koncie 221), 

d)  dysponenta III stopnia części 34 w kwocie 197.373,75 zł (należność  
od jednego kontrahenta z tytułu kar umownych ujęta na koncie 221, która  
nie wykazywała spłat w 2013 r.). 

Ministerstwo nie dokonało także szacunków prawdopodobieństwa spłaty całości 
lub części należności, pomimo że dla powyższych należności w 2013 r. 
występowały przesłanki uzasadniające utworzenie odpisu aktualizującego ich 
wartość (były one przeterminowane, w większości dochodzone  
w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, w roku 2013 i do dnia 
sporządzenia sprawozdania nie nastąpiła ich spłata). Stanowiło to naruszenie 
art. 7 ust. 1 i art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej części 18, 21 i 39 wynika, że Departament  
na dzień bilansowy nie posiadał jednoznacznych dowodów na to, że należności 
nie uda się wyegzekwować. Od utworzenia odpisów odstąpiono również z uwagi 
na fakt, że dłużnicy są jednostkami funkcjonującymi w sferze finansów 
publicznych oraz, że w ciągu pięciu ostatnich lat nie nastąpił przypadek utraty 
należności przez dysponenta części. Zdaniem NIK, z uwagi na fakt,  
że należności były kwestionowane przez dłużników i ich termin płatności minął, 
należało dla tych należności utworzyć odpisy aktualizujące. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej części 34 wynika, że dla należności ujętych  
na koncie 221 w kwocie 768.688,96 zł nie dokonano odpisów aktualizujących, 
ponieważ zostały one zabezpieczone wekslami in blanco, a Departament 
Budżetu Rozwoju nie posiadał informacji, iż nie jest prawdopodobna spłata tych 
należności przez dłużników. Zdaniem NIK weksel in blanco nie gwarantuje spłaty 
należności w sytuacji kwestionowania należności przez dłużnika na drodze 
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sądowej, w związku z czym należało dla tych należności utworzyć odpisy 
aktualizujące. 
W zakresie przyczyn nieutworzenia odpisów aktualizujących wartość należności 
w księgach dysponenta III cz. 18, 21 i 39, Główna Księgowa wyjaśniła, że odpisy 
i szacunki te nie były dokonywane w latach poprzednich, zaś czas, jakim 
dysponowało MIR na sporządzenie sprawozdań był zbyt krótki na dokonanie 
stosownych szacunków, jednocześnie wskazując, że w wielu przypadkach 
prowadzone są postępowania egzekucyjne bądź dokonane są zabezpieczenia 
na hipotekach. Zdaniem NIK, fakt prowadzenia postępowań egzekucyjnych nie 
świadczy o możliwości częściowego lub pełnego odzyskania należności (o czym 
świadczy chociażby długotrwałość owych postępowań). Odnośnie 
ustanowionych zabezpieczeń, w tym w hipotecznych, ich skuteczność zależy  
od wielu czynników (np. wartości nieruchomości), których ocena powinna być 
elementem oceny prawdopodobieństwa odzyskania całości lub części 
należności. Ponieważ spełnione były przesłanki wymienione w art. 35b ust. 1 
ustawy o rachunkowości, należności powinny zostać objęte odpisem 
aktualizującym ich wartość bilansową. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej odnośnie przyczyn nieutworzenia odpisów 
aktualizujących wartość należności ujętych w księgach dysponenta III stopnia 
części 34 wynika, że działania windykacyjne obejmowały pierwotnie majątek 
spółki, a następnie były prowadzone przeciwko członkowi zarządu, wobec czego 
należność nie może zostać uznana za nieściągalną, brak też przesłanek  
do dokonania oszacowania ewentualnego stopnia nieściągalności,  
co stanowiłoby podstawę do dokonania odpisu aktualizującego należności. 
Zdaniem NIK, bezskuteczna windykacja z majątku spółki świadczy o znacznym 
prawdopodobieństwie nieodzyskania dochodzonych kwot, spełnione są też 
przesłanki wymienione w art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, dlatego 
też należało utworzyć odpis aktualizujący wartość bilansową należności. 

(dowód: akta kontroli str. 546-569, 572-681, 1570-1595, 1981-2083, 2932-3427) 

11. Należności krótkoterminowe dysponenta części 18, 21 i 39 nie zostały ujęte  
w księgach rachunkowych w sposób kompletny. Na koniec 2013 r. zaniżono stan 
należności o kwotę 3.454.104,83 zł z powodu nieujęcia w księgach 
rachunkowych 2013 r. rozliczenia dotyczącego zwrotu dotacji za rok 2013  
na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich otrzymanego w styczniu 
2014 r. (3.406.150,0 zł) oraz odsetek bankowych od dotacji naliczonych  
za 2013 r. i przekazanych przez podmiot dotowany na rachunek Ministerstwa  
w styczniu 2014 r. (47.954,83 zł). Zostały one zaliczone do należności  
i przychodów roku 2014. Główna Księgowa wyjaśniła, że operacje te zostały 
zaliczone do dochodów budżetowych 2014 r., ponieważ wpływ środków miał 
miejsce po okresie przejściowym dotyczącym dochodów i wydatków 
budżetowych. Zdaniem NIK, mimo iż wpływ środków na rachunek Ministerstwa 
prawidłowo ujęto w dochodach roku 2014, to należności z tych tytułów należało 
wykazać na koniec 2013 r. 
Powyższe stanowiło naruszenie zasady memoriału wyrażonej w art. 6 ust. 1 
ustawy o rachunkowości oraz zasady kompletności, wyrażonej w art. 20 ust. 1 
ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1981-2083) 

12. W księgach rachunkowych dysponenta III stopnia części 34 nie ujęto w ewidencji 
bilansowej operacji gospodarczych dotyczących realizowanych przez 
Ministerstwo umów bliźniaczych (twinningowych), w wyniku czego zostały 
zaniżone stany środków pieniężnych oraz zobowiązań o kwotę 122.932,70 zł, 
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według stanu na 31 grudnia 2013 r. Stanowiło to naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości i wyrażonej w nim zasady kompletności, a także § 3 pkt 15 
załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którym na koncie 139 „Inne rachunki 
bankowe” ujmuje się między innymi operacje na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych projektów współpracy bliźniaczej finansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. Z wyjaśnień Głównej Księgowej dysponenta III stopnia wynika,  
że przyczyną ujmowania powyższych operacji na kontach pozabilansowych był 
fakt, że są to środki pozabudżetowe.  

(dowód: akta kontroli str. 1596-1625) 

13. W księgach rachunkowych dysponenta części 18, 21 i 39 w 2013 r. na koncie 
224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 
europejskich”, w korespondencji z kontem 810 „Dotacje budżetowe, płatności  
z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” ujęto 
dotacje w kwocie 8.636.361,81 zł, które zostały wypłacone w roku 2014. 
Dotyczyło to głównie refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, 
wykupu odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów 
mieszkaniowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez 
banki na usuwanie skutków powodzi. Zostały one wypłacone na początku roku 
2014 i ujęte w księgach rachunkowych jako zobowiązanie roku 2013 zamiast 
2014, mimo iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości, na stronie WN konta 810 i na stronie MA konta 224 ujmuje się 
jedynie wartość dotacji, które zostały już wypłacone przez jednostkę, o czym 
świadczy treść opisu do konta 810, gdzie jest mowa o tym, że na stronie WN 
konta 810 ujmuje się wartość dotacji przekazanych z budżetu (…) oraz treść 
opisu do konta 224, gdzie jest mowa o tym, że konto 224 służy do ewidencji 
rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych. Główna 
Księgowa wyjaśniła, że zapisy na koncie 810 nie wskazują wprost  
na zrealizowanie wydatków z tytułu dotacji ponieważ, zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, konto 810 
koresponduje z kontem 224, a nie z kontem 130. 

(dowód: akta kontroli str. 2177-2395) 

14. W księgach rachunkowych dysponenta III stopnia części 34 zostały wykazane 
zobowiązania wobec „[…]”18 w kwocie zawyżonej o 2.263.962,18 zł. 
”[…]”19, na podstawie zawartego Porozumienia20 przekazała MRR środki w 
łącznej kwocie 2.406.523,89 zł. W Porozumieniu z „[…]”21 nie zawarto zapisów 
zobowiązujących byłe MRR do zwrotu przekazanych środków bądź konieczności 
rozliczenia ich wydatkowania. W ocenie NIK, brak zapisów o konieczności 
rozliczania wydatków powoduje, że zobowiązanie wobec „[…]”22 ujęte w księgach 

                                                      
18  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
identyfikujących państwową osobę prawną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby 
prawnej 

19  Patrz: przypis 18 
20  Porozumienie 189/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r., zawartego pomiędzy Sekretarzem Komitetu 

Integracji Europejskiej, Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencją Rozwoju. 
21  Patrz: przypis 18 
22  Patrz: przypis 18 
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rachunkowych powinno być zmniejszane na bieżąco w momencie wydatkowania 
środków na cele przewidziane w umowie. 
Środki w łącznej kwocie 2.263.962,18 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały 
wydatkowane na cele przewidziane w umowie, to jest na działania związane  
z przewodnictwem Polski w UE, a niewykorzystana kwota została przeznaczona 
na realizację działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanych 
przez”[…]”23. 
Główna Księgowa wyjaśniła, że zgodnie z przyjętą techniką księgowań na stronie 
Ma konta 240 ujmowano wpływy środków z ”[…]”24 i konto to jest traktowane jako 
rozliczeniowe do umowy z”[…]”25.  
Zdaniem NIK, wobec braku wymogu rozliczenia bądź zwrotu niewykorzystanej 
kwoty do”[…]”26, kwoty prawidłowo wydatkowane na cele przewidziane  
w Porozumieniu należy uznać za rozliczone w momencie ich wydatkowania  
(a w przypadku środków przekazanych „[…]”27 w momencie rozliczenia ich przez 
„[…]”28). Na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunku bankowym pozostawały środki 
w kwocie 117.561,71 zł, do „[…]”29  przekazano i nie rozliczono 25.000,00 zł. 
Pozostała kwota powinna być uznana za rozliczoną i – wobec braku obowiązku 
rozliczenia wobec ”[…]”30 otrzymanych środków – nie stanowi zobowiązania MIR.  
Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości i wyrażonej 
w nim nadrzędnej zasady wiernego i rzetelnego obrazu. 

(dowód: akta kontroli str. 1649-1735) 

15. Przychody z tytułu dochodów budżetowych dysponenta części 18, 21 i 39  
w łącznej kwocie 28.385.651,44 zł (dotyczy zwrotu umorzeń kredytów dla 
spółdzielni mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2012 r., spłat przez 
kredytobiorców zadłużenia wobec budżetu państwa za IV kw. 2012 r.), które 
wpłynęły na rachunek Ministerstwa w 2013 r. ujmowano do roku 2013, mimo iż 
dotyczyły one roku 2012, a dokumentacja, z której to wynikało wpłynęła  
w styczniu i lutym 2013 r., tj. w okresie umożliwiającym ich ujęcie w księgach 
rachunkowych 2012 r. Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że przychody  
te zaliczono do 2013 r., ponieważ dochody budżetowe wynikające z powyższych 
przychodów zaliczano do okresu, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek 
bankowy dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą kasową wynikającą z § 4 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości), a ponadto 
dokumenty dotyczące tych dochodów Ministerstwo otrzymywało już po wpływie 
środków na rachunek bankowy dochodów budżetowych. Zdaniem NIK przychody 
z powyższych tytułów należało wykazać zgodnie z zasadą memoriału, tj. jako 
przychody roku 2012. 
Powyższe stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości  
w zakresie niekompletnego ujęcia przychodów w 2012 r. oraz art. 6 ust. 1 ustawy 

                                                      
23  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
identyfikujących osobę prawną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby prawnej 

24  Patrz: przypis 18 
25  Patrz: przypis 18 
26  Patrz: przypis 18 
27  Patrz: przypis 23 
28  Patrz: przypis 23 
29  Patrz: przypis 23 
30  Patrz: przypis 18 
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o rachunkowości poprzez naruszenie zasady memoriału w księgach roku 2012  
i 2013. Skutkiem nieprawidłowości było zawyżenie przychodów w 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2487-2654) 

16. W księgach rachunkowych dysponenta części 18, 21 i 39 na koncie 720 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast 750 „Przychody finansowe” 
ujęto przychody z tytułu odsetek w łącznej kwocie 2.070.021,13 zł. Stanowiło to 
naruszenie wymogu ujmowania w księgach rachunkowych operacji 
gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, wyrażonego w art. 4 ust. 2 
ustawy o rachunkowości oraz naruszenie zasad funkcjonowania kont 720 i 750, 
określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że odsetki te ewidencjonowano  
na koncie 720, ponieważ w całości dotyczą dochodów budżetowych 
uzyskiwanych w związku z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przez dysponenta 
części. Zdaniem NIK, przychody te należało ewidencjonować na koncie 750, 
ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych, w tym 
odsetek. Podobnie w księgach rachunkowych dysponenta części 34 na koncie 
720 zamiast 750 ujęto przychody z tytułu odsetek w łącznej kwocie 266.168,85 zł 
w 2013 r. oraz 60.913,47 zł w 2014 r. Główna Księgowa części 34 
poinformowała, że odsetki w księgach 2014 roku przeksięgowano zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 2487-2654, 3744-3767, 3873-3942) 

17. W księgach rachunkowych dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 przychody 
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w łącznej kwocie 8.428,77 zł ujęto 
na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast na koncie 
760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Tym samym przychody ujęte zostały 
niezgodnie z treścią ekonomiczną, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy  
o rachunkowości, oraz niezgodnie z zasadami funkcjonowania kont 720 i 760, 
określonymi w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że sytuacja 
ta była wynikiem niewłaściwego zaksięgowania operacji przez pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 837-859) 

18. Wynagrodzenie należne bankowi za IV kw. 2012 r. na pokrycie kosztów 
administrowania w kwocie 1.623.826,58 zł ujęto w księgach rachunkowych  
2013 roku zamiast roku poprzedniego, mimo iż dowód księgowy dot. tej operacji 
wpłynął przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2012 r. Stanowiło  
to naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości i wyrażonej w nim zasady 
kompletności oraz art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości i wyrażonej w nim 
zasady memoriału. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Głównej Księgowej części 18, 21 i 39 przyczyną 
powyższego było działanie na podstawie uproszczenia przyjętego w polityce 
rachunkowości dysponenta, które NIK zakwestionowała w rozdziale Organizacja 
systemu rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str. 2655-2690) 

19. W księgach rachunkowych 2013 r. dysponenta III stopnia części 34 koszty usług 
obcych (usług bankowych) w łącznej kwocie 93.007,91 zł ujmowane były 
niezgodnie z treścią ekonomiczną, to jest jako koszty finansowe na koncie 751 
„Koszty finansowe” zamiast jako koszty działalności operacyjnej – koszty usług 
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obcych, na koncie 402 „Usługi obce”. Tym samym naruszony został art. 4 ust. 2 
ustawy o rachunkowości oraz zasady funkcjonowania kont 402 i 751, określone 
w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła, że „taki 
sposób ewidencji wynikał z przyjętej metody prezentacji danych w sprawozdaniu 
finansowym i był efektem stosowanej interpretacji zasad funkcjonowania konta 
751 w sposób prowadzący do wyodrębnienia kosztów usług świadczonych przez 
banki (…). Jednocześnie nadmieniam, że w sprawozdaniach finansowych  
za 2014 rok koszty prowizji bankowych zostaną wykazane poprawnie i jednolicie 
dla wszystkich części budżetowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 1902-1930) 

20. W księgach rachunkowych 2014 roku dysponenta części 34 odsetki umowne 
(226.567,79 zł) i karne (25.573,51 zł) od wezwania do zapłaty nr 5/PB/2014  
z 20.01.2014 r. naliczono i ujęto w księgach rachunkowych w momencie zapłaty, 
tj. 30.04.2014 r., mimo iż zgodnie z § 8 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości, odsetki od należności ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia 
kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Z wyjaśnień 
Głównej Księgowej wynika, że podobnie jak przy nieprawidłowości nr 9, w tym 
wypadku także kierowano się szczególnym charakterem należności w ramach 
programów transgranicznych, zwracając ponadto uwagę, że w przypadku, gdy 
należność wobec programu nie zostanie uregulowana przez beneficjenta 
zobowiązanie do jej uregulowania przechodzi na państwo członkowskie,  
na którego terytorium znajduje się dany beneficjent. W tej sytuacji państwo 
członkowskie spłaca tylko należność główną. Zdaniem NIK, podobnie jak przy 
nieprawidłowości nr 9, skoro należność tę ujęto w księgach rachunkowych,  
to odsetki od niej również należało ująć w księgach dysponenta części 34, 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,  
a w szczególnym przypadku, gdy dług przejdzie na państwo członkowskie, 
dokonać odpowiednich korekt jej wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 3873-3942) 

1. Ewidencja majątku rzeczowego byłego Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej, według stanu na 01.01.2014 r., została przeniesiona  
z systemu Egeria do systemu Quorum (program qmST). W trakcie kontroli trwały 
prace nad przeniesieniem ewidencji majątku UŻŚ oraz ostatecznym 
uzgodnieniem danych. W związku z powyższym nie była możliwa weryfikacja 
zgodności danych o wartości rzeczowego majątku trwałego części 18, 21 i 39 
wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji analitycznej (ewidencji 
środków trwałych) na dzień 31 sierpnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 452-545) 

2. Przyjęte w MIR zasady rachunkowości przewidują uproszczenie polegające  
na naliczaniu i ujmowaniu w księgach rachunkowych amortyzacji i umorzenia 
jednorazowo za cały rok obrotowy. W związku z powyższym prawidłowość 
naliczania amortyzacji w 2014 r. nie podlegała kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 452-545) 

3. Operacje, które miały miejsce na rachunku wydatków dysponenta części 21  
dla operacji dotyczących 2014 r. w dniu 27.12.2013 r. (otrzymanie środków  
w kwocie 2.530 tys. zł w ramach zapotrzebowania na środki budżetowe oraz 
przekazanie tych środków na wynagrodzenia płatne „z góry”), ujęto w księgach 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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rachunkowych 2014 r., zamiast w księgach rachunkowych 2013 r. Analogicznie 
środki te ujmowano w latach poprzednich. Z wyjaśnień Głównej Księgowej 
wynika, że aby wynagrodzenia roku następnego mogły być płynnie uregulowane 
przez Akademie Morskie, Minister Finansów zwraca się z prośbą o określenie 
potrzeb w tym zakresie, a następnie przekazuje zapotrzebowane środki 
finansowe ze specjalnie do tego celu dedykowanego rachunku bankowego  
na rachunek bankowy wydatków dysponenta części dedykowany dla roku 2014 
(tj. rachunek ze specjalnym czterocyfrowym wyróżnikiem roku po standardowej 
liczbie 26 cyfr w numerze konta). Ponieważ powyższe środki finansowe dotyczyły 
wynagrodzeń za styczeń 2014 r. zostały one ujęte w planie finansowym roku 
2014 i zaprezentowane w sprawozdaniu budżetowym za rok 2014. Zdaniem NIK, 
rozwiązanie powyższej kwestii przekazywania środków na wynagrodzenia płatne 
„z góry”, mimo iż uzasadnione ze względów organizacyjnych jest nie w pełni 
zgodne z zasadami rachunkowości, ponieważ zgodnie z art. 20 ustawy  
o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy  
wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 
sprawozdawczym. 

(dowód: akta kontroli str. 2177-2395) 

4. W 2013 r. nie została dokonana weryfikacja przydatności dla potrzeb 
Ministerstwa wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środków części 
34. W toku kontroli stwierdzono występowanie składników wartości 
niematerialnych i prawnych, które nie są wykorzystywane i w przyszłości 
prawdopodobnie nie będą przydatne dla potrzeb Ministerstwa, a mimo to nie 
zostały wycofane z ewidencji składników majątkowych MIR, ani też 
wyksięgowane z ewidencji bilansowej. 

Niedokonanie weryfikacji przydatności składników wartości niematerialnych  
i prawnych rodzi ryzyko występowania w aktywach składników majątkowych 
nieprzydatnych dla potrzeb Ministerstwa i niespełniających definicji wartości 
niematerialnych i prawnych, zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy  
o rachunkowości, a tym samym naruszenia art. 20 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości. 
Zidentyfikowane w toku kontroli składniki wartości niematerialnych i prawnych, 
które utraciły wartość użytkową dla Ministerstwa, były w pełni umorzone, tak więc 
nie miało to wpływu na wycenę bilansową. 

(dowód: akta kontroli str. 1235-1334) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie prowadzenie ksiąg rachunkowych  
w 2013 roku i pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości prowadzenie ksiąg 
rachunkowych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r. Księgi rachunkowe za rok 2013 
dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39, NIK uznaje za prowadzone  
z naruszeniem zasad rzetelności oraz kompletności w zakresie operacji 
gospodarczych i sald kont księgowych dotyczących części 26. Księgi rachunkowe 
za rok 2014 dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 NIK uznaje za prowadzone  
z naruszeniem zasady ciągłości bilansowej w zakresie niepełnego przeniesienia 
sald kont księgowych, wynikających z ksiąg roku 2013 do ksiąg roku 2014. 

Ponadto NIK ocenia negatywnie nieujęcie w księgach rachunkowych byłego 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie  
w księgach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju aktywów, nad którymi Ministerstwo 
sprawuje kontrolę, to jest instrumentów finansowych (udziałów i akcji). 

Ocena cząstkowa 
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5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.   

Badaniem objęto „cząstkowe” sprawozdania finansowe Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju sporządzone za 2013 r.: 
a)  sprawozdanie finansowe „łączne” dysponenta części 18, 21 i 39, 
b)  sprawozdanie finansowe dysponenta części 34, 
c)  sprawozdanie finansowe „łączne” dysponenta trzeciego stopnia z części 18, 21  

i 39, 
d)  sprawozdanie finansowe dysponenta trzeciego stopnia części 34. 

We wszystkich sprawozdaniach „cząstkowych” łącznie wykazano:  

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Wartości niematerialne i prawne 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano wartości niematerialne i prawne  
w łącznej kwocie 3.332.887,47 zł (wartość początkowa 29.883.738,48 zł, umorzenie 
26.550.851,01 zł).   
Do wartości niematerialnych i prawnych prawidłowo zakwalifikowano nabyte licencje 
na oprogramowanie użytkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok. Nie stwierdzono przypadków kwalifikowania do wartości 
niematerialnych i prawnych licencji na oprogramowanie systemowe oraz użytkowe  
w wersji OEM.  
Wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 
umorzeniowe. Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu 
trwałej utraty wartości, gdyż nie stwierdziła okoliczności uzasadniających ich 
utworzenie w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.    
Stawki amortyzacyjne stosowano zgodnie z zasadą określoną w przyjętych przez 
jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. W 2013 r. naliczono umorzenie  
w kwocie 2.939.308,48 zł (w tym 888.092,78 w księgach dysponenta III stopnia 
części 18, 21 i 39 oraz 2.051.215,70 w księgach dysponenta III stopnia części 34).  

(dowód: akta kontroli str. 426-451, 1235-1334, 3943) 
Środki trwałe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano wartości środków trwałych  
w łącznej kwocie 177.944.743,52 zł (wartość początkowa 287.973.394,70 zł, 
umorzenie 110.156.570,35 zł).  
Przyjęcie środków trwałych do używania udokumentowano, określając między 
innymi grupę rodzajową środków trwałych i stawkę amortyzacyjną, zgodną  
z określonymi w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. W 2013 r. naliczono 
amortyzację w kwocie 9.652.850,71 zł (w tym 6.437.158,23 w księgach dysponenta 
III części 18, 21 i 39 oraz 3.215.692,48 w księgach dysponenta III stopnia części 
34).  
Do środków trwałych zakupionych ze środków części 18, 21 i 39 prawidłowo 
zakwalifikowano rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku  
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zakupionych ze środków 
części 34 kwalifikowano rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,  
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
przeznaczone na potrzeby jednostki, jednak do ewidencji majątku wprowadzano 
składniki przez ich oddaniem do użytkowania, to jest jeszcze niekompletnie lub 
jeszcze niezdatne do użytku w momencie ich ujęcia w ewidencji majątku 
(nieprawidłowość nr 3 w rozdziale Księgi rachunkowe).  
Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych 
o odpisy umorzeniowe. Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów 

Opis stanu 
faktycznego 
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aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż nie wystąpiły okoliczności 
uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do tych składników majątku. Wartość 
początkową środków trwałych zwiększano o nakłady poniesione na ich ulepszenie.  

(dowód: akta kontroli str. 452-545, 1335-1534, 3943) 

Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie na dzień na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano w łącznej 
kwocie 127.919,17 zł. Wyceniono je w wysokości ogółu kosztów pozostających  
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Kontrolowana 
jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż 
nie wystąpiły okoliczności uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do tych 
składników majątku.    
W wyniku inwentaryzacji nakładów na budowę środków trwałych stwierdzono, że nie 
będą kontynuowane zadania inwestycyjne, na które w latach ubiegłych poniesiono 
wydatki w łącznej kwocie 69.903,84 zł. 
Wartość pozycji została zaniżona, co najmniej o 215.220,00 zł z przyczyn opisanych 
w nieprawidłowości nr 3 w rozdziale Księgi rachunkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 452-545, 880-892, 1335-1534, 3943) 

Należności długoterminowe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano kwotę 9.805.128,57 zł, która 
została zawyżona o 9.797.803,57 zł, w tym ze względu na błędną kwalifikację 
należności do długoterminowych zamiast do krótkoterminowych o 9.772.466,73 zł 
przez dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi 
rachunkowe) oraz o 24.054,84 zł przez dysponenta części 34 (nieprawidłowość nr 6 
w rozdziale Księgi rachunkowe), a także ze względu na ujęcie w kwocie należności 
odsetek naliczonych za okres przypadający po dniu bilansowym o 1.282,00 zł przez 
dysponenta części 34 (nieprawidłowość nr 7 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 546-569, 2879-2931, 3943) 

Długoterminowe aktywa finansowe 

W bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. zaniżono wartość długoterminowych 
aktywów finansowych o 18.400.652,0 tys. zł, nie wykazując aktywów w postaci 
udziałów i akcji, nad którymi Ministerstwo sprawuje kontrolę (nieprawidłowość nr 4  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 234-378, 3943) 
Zapasy 

Zapasy wykazane na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 1.785.467,39 zł 
obejmowały zapasy materiałów biurowych i promocyjnych, między innymi tusze  
i tonery, materiały piśmiennicze, albumy itp. 
Ewidencja zapasów prowadzona była ilościowo-wartościowo w księgach 
pomocniczych (ewidencja magazynowa w systemie Egeria dla części 18, 21 i 39 
(byłe MTBiGM) oraz ewidencja magazynowa w programie qmMAG dla części 34 
(byłe MRR)). 
Zapasy materiałów wykazane w sprawozdaniu dysponenta III stopnia części 34 
wynosiły około 42% rocznego zużycia materiałów w tej części. Zapasy materiałów 
niewykazujące rozchodów w 2013 r. stanowiły około 21% stanu zapasów.  
Na dzień bilansowy wystąpiły okoliczności uzasadniające utworzenie w księgach 
rachunkowych dysponenta III stopnia części 34 odpisów aktualizujących wartość 
zapasów z tytułu trwałej utraty ich wartości w kwocie co najmniej 127.840,41 zł, 



 

26 

pomimo to odpisy aktualizujące nie zostały utworzone (nieprawidłowość nr 8  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

dowód: akta kontroli str. 570-571, 1535-1569, 3943) 
Należności krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. należności wyniosły 619.045.293,26 zł, z czego 
należności z tytułu dostaw i usług 352.519,75 zł, należności od budżetów 0,00 zł, 
należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń 0,00 zł, pozostałe należności 
617.999.000,54 zł, rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 693.772,97 zł. 
Z wyjątkiem dysponenta części 34 należności wyceniono w kwocie wymaganej 
zapłaty, tj. łącznie z odsetkami należnymi na dzień bilansowy. Należności wyrażone 
w walucie obcej wyceniono według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski.   
Wykazane w sprawozdaniach finansowych „cząstkowych” należności 
krótkoterminowe zostały łącznie zaniżone o 1.267.466,07 zł. 
Wykazana w sprawozdaniu kwota należności krótkoterminowych została zaniżona 
przez dysponenta części 18, 21 i 39 o 3.454.104,83 zł z powodu nieujęcia  
w księgach rachunkowych 2013 r. rozliczenia dotyczącego zwrotu dotacji za rok 
2013 oraz odsetek bankowych od dotacji naliczonych za 2013 r. (nieprawidłowość  
nr 11 w rozdziale Księgi rachunkowe). Kwota należności została również zaniżona 
przez dysponenta części 34 o kwotę 24.054,84 zł ze względu na błędną kwalifikację 
należności krótkoterminowych do długoterminowych (nieprawidłowość nr 6  
w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz o kwotę 534.710,58 zł ze względu  
na niewykazanie odsetek od należności zaewidencjonowanych na koncie 221 i 213 
(nieprawidłowość nr 9 w rozdziale Księgi rachunkowe). Kwota należności została 
również zaniżona przez dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 o kwotę 
9.772.466,73 ze względu na błędną kwalifikację należności krótkoterminowych  
do długoterminowych (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
W związku z nieutworzeniem odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 35 b. 
uor należności wykazane w bilansie zostały zawyżone przez dysponenta części 18, 
21 i 39 o 1.186.266,8 zł, przez dysponenta części 34 o 1.072.254,27 zł, przez 
dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 o 10.640.869,56 zł oraz przez dysponenta 
III stopnia części 34 o 197.373,75 zł (nieprawidłowość nr 10 w rozdziale Księgi 
rachunkowe). 
W aktywach bilansu nie wykazano należności przedawnionych lub umorzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 572-681, 1570-1595, 1981-2083, 2932-3427, 3943) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka wykazała krótkoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 562.425.842,80 zł. Obejmowały one wyłącznie środki pieniężne na 
rachunkach bankowych. 
Stan środków pieniężnych został zaniżony w bilansie na dzień 31.12.2013 r. o kwotę 
696.456,04 zł (dysponent części 34), o kwotę 154.251,62 zł (dysponent III stopnia 
części 18, 21 i 39) oraz o kwotę 9.129,20 zł (dysponent III stopnia części 34)  
w związku z zaksięgowaniem w księgach rachunkowych 2013 r. operacji 
dokonanych w 2014 r. w okresie przejściowym31, na rachunkach bankowych 
dochodów jednostki.  

                                                      
31  Okres przejściowy, o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  
(Dz. U. z 2014 r., poz.82).  
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Ponadto stan środków pieniężnych został zaniżony o kwotę 122.932,70 zł w bilansie 
dysponenta III stopnia części 34 w związku z nieujęciem w ewidencji bilansowej 
operacji gospodarczych dotyczących realizowanych przez Ministerstwo umów 
bliźniaczych (nieprawidłowość nr 12 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 682-702, 1596-1625, 2084-2176, 3428-3485, 3943) 

Fundusz  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano fundusz w wysokości 
361.153.076,84 zł, w tym fundusz jednostki 529.395.765,65 zł, wynik finansowy 
netto (strata) 168.242.688,81 zł.  
Stan funduszu zaniżono o kwotę 18.400.652,0 tys. zł ze względu na błędy  
w ewidencji księgowej dotyczące nieujęcia wartości instrumentów finansowych 
(udziałów i akcji), które spełniają definicję aktywów MIR. Ponadto stan funduszu 
został zaniżony o 11.973.303,23 zł z przyczyn opisanych poniżej. 
Stan funduszu w księgach dysponenta części 18, 21 i 39 zaniżono  
o 10.904.199,84 zł ze względu na zaniżenie funduszu jednostki o 38.804.336,67 zł 
oraz zawyżenie wyniku finansowego netto o 27.900.136,83 zł. Zaniżenie funduszu 
jednostki wynikało z nieujęcia w księgach rachunkowych 2013 r. rozliczenia 
dotyczącego zwrotu dotacji za rok 2013, ujęcia w 2013 r. dotacji, które zostały 
wypłacone w roku 2014, ujęcia przychodów z tytułu dochodów budżetowych 
dotyczących 2012 roku w 2013 r., ujęcia w księgach rachunkowych 2013 zamiast 
2012 roku kosztów administrowania należnych bankowi. Zawyżenie wyniku 
finansowego wynikało z nieujęcia w księgach rachunkowych 2013 r. odsetek 
bankowych od dotacji naliczonych za 2013 r., nieutworzenia odpisu aktualizującego 
wartość należności, ujęcia przychodów z tytułu dochodów budżetowych dotyczących 
2012 roku w księgach rachunkowych roku 2013, ujęcia w księgach rachunkowych 
2013 zamiast 2012 roku kosztów administrowania należnych bankowi. 
Stan funduszu w księgach dysponenta części 34 zawyżono o 580.135,27 zł  
ze względu na zaniżenie funduszu jednostki o 356.104,04 zł oraz zawyżenie wyniku 
finansowego netto o 936.239,31 zł. Zaniżenie funduszu jednostki wynikało  
z nieujęcia w księgach rachunkowych odsetek naliczonych do dnia 31.12.2012 r.  
od należności ujętych na koncie 221. Zawyżenie wyniku finansowego wynikało  
z zaniżenia kosztów na skutek nieutworzenia odpisów aktualizujących oraz nieujęcia 
przychodów z tytułu odsetek za 2013 r. od należności ujętych na koncie 221. 
Stan funduszu w księgach dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 zawyżono  
o 289.509,30 zł ze względu na zaniżenie funduszu jednostki o 9.772.466,73 zł oraz 
zawyżenie wyniku finansowego o 10.061.976,09 zł, co wynikało z błędów  
w ewidencji księgowej dotyczących nieprawidłowej wyceny należności oraz 
nieprawidłowego wykazania przychodów przyszłych okresów. 
Stan funduszu w księgach dysponenta III stopnia części 34 zaniżono  
o 1.938.748,02 zł ze względu na zaniżenie funduszu jednostki o 2.263.962,18 zł  
w związku z nieujęciem rozliczenia zobowiązania wobec „[…]”32 oraz ze względu na 
zawyżenie wyniku finansowego w związku z nieujęciem kosztów z tytułu aktualizacji 
wartości zapasów i należności. 

 (dowód: akta kontroli str. 704-742, 1627-1648, 2177-2395, 3486-3562, 3943) 

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie nie wykazano zobowiązań 
długoterminowych. 

                                                      
32  Patrz: przypis 18 
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Stan zobowiązań na początek 2013 r. został zawyżony przez dysponenta części 18, 
21 i 39 o 701.643,54 zł, ponieważ kwotę należało wykazać jako należności 
krótkoterminowe (nieprawidłowość nr 2 w tym rozdziale wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 2396-2403, 3943) 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wyniosły 988.414.328,55 zł, z czego 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.422.772,79 zł, zobowiązania wobec 
budżetów 985.921,10 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i świadczeń 
2.058.301,87 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 10.059.122,47 zł, pozostałe 
zobowiązania 969.429.664,48 zł, sumy depozytowe 4.458.527,84 zł, oraz 
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 
18,00 zł.  
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami 
należnymi na dzień bilansowy. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniono 
według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   
Stan zobowiązań na początek i na koniec 2013 r. został zawyżony przez 
dysponenta części 18, 21 i 39 odpowiednio o kwotę 9.452.887,03 zł oraz 
8.636.361,81 zł z powodu ujęcia na tym koncie kwot dotacji, które zostały wypłacone 
w roku następnym (nieprawidłowość nr 13 w rozdziale Księgi rachunkowe). Ponadto 
zobowiązania krótkoterminowe w bilansie za 2013 r. wg stanu na początek roku 
zostały zaniżone o kwotę 701.643,54 zł z powodu ich błędnego wykazania jako 
długoterminowe (nieprawidłowość nr 2 w tym rozdziale wystąpienia). 
Stan zobowiązań został zawyżony w sprawozdaniu finansowym dysponenta  
III stopnia części 34 łącznie o 2.141.029,48 zł, w tym zaniżona o wartość 
otrzymanych i nierozliczonych środków w ramach projektów twinningowych 
(nieprawidłowość nr 12 w rozdziale Księgi rachunkowe), oraz zawyżona o wartość 
nierozliczonych zobowiązań wobec  „[…]”33 (nieprawidłowość nr 14 w rozdziale 
Księgi rachunkowe).  

(dowód: akta kontroli str. 743-769, 1649-1735, 2404-2479, 3563-3592 ,3943) 

Rezerwy na zobowiązania  

Jednostka nie wykazała w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. rezerw  
na zobowiązania, ze względu na nie ujęcie w księgach rachunkowych pewnych  
lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań będących 
skutkiem toczących się postępowań sądowych (nieprawidłowość nr 3 w rozdziale 
Organizacja systemu rachunkowości). 

(dowód: akta kontroli str. 379-422) 
Fundusze specjalne  

Wykazany w bilansie stan funduszy specjalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 
14.966.829,05 zł i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 
2.452.507,99 oraz Innych funduszy w kwocie 12.514.321,06 zł. Inne fundusze 
dotyczą funduszy tworzonych ze środków otrzymanych na realizację programów 
operacyjnych w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
Fundusze specjalne wyceniono w wartości nominalnej i prawidłowo wykazano  
w sprawozdaniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 770-772, 1736-1740, 3593-3656 ,3943) 

Rozliczenia międzyokresowe  
                                                      
33  Patrz: przypis 18 
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. rozliczenia międzyokresowe wyniosły 9.805.128,57 zł. 
Dotyczyły należności wykazanych jako długoterminowe w księgach dysponenta  
III stopnia cz. 18, 21 i 39 w kwocie 9.772.466,73 zł oraz dysponenta części 34  
w kwocie 32.661,84 zł. 
Stan rozliczeń międzyokresowych został zawyżony przez dysponenta III stopnia cz. 
18, 21 i 39 o 9.772.466,73 zł w związku z brakiem rozliczenia przychodów 
przyszłych okresów w przychody (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), a także przez dysponenta części 34 o 1.282,00 zł z powodu ujęcia 
odsetek naliczonych za okres przypadający po dniu bilansowym (nieprawidłowość  
nr 7 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str. 773-774, 3657-3660 ,3943) 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2013 r. 

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i zyski w kwocie 262.855.031,34 zł, 
koszty i straty 431.157.622,32 zł, pozostałe obciążenia wyniku finansowego  
w kwocie 59.902,17 oraz wynik finansowy (strata) w kwocie 168.242.688,81 zł. 
Pozycje rachunku zysków i strat, z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości, ujęto 
w sposób kompletny, zgodnie z zasadą memoriału i współmierności,  
z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny. 
Wynik finansowy jednostki został zawyżony przez dysponenta części 18, 21 i 39  
o 27.900.136,83 zł z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji 
„Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. Ponadto: 
− kwota przychodów finansowych została zawyżona o 58.065.428,57 zł (wg stanu 

na koniec 2013 r.), które zostały wykazane na podstawie kont zespołu 1,  
i jednocześnie o tę samą kwotę zostały zawyżone pozycje „Koszty finansowe” 
oraz „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz 
nadwyżki środków obrotowych”, które zostały wykazane na podstawie kont 
zespołu 2 (nieprawidłowość nr 4 w tym rozdziale wystąpienia), 

− w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” zamiast  
w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” wykazano, wynikającą z konta 760 
„Pozostałe przychody operacyjne”, kwotę 693.579,47 zł, która stanowi 
roszczenia sporne od spółki  „[…]”34 z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranej 
w 2012 r. wraz z odsetkami (nieprawidłowość nr 3 w tym rozdziale wystąpienia), 

− przychody z tytułu odsetek w łącznej kwocie 2.070.021,13 zł wykazano  
w sprawozdaniu w pozycji „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast 
w pozycji „Przychody finansowe” (nieprawidłowość nr 16 w rozdziale Księgi 
rachunkowe). 

Wynik finansowy jednostki został zawyżony przez dysponenta części 34  
o 936.239,31 zł z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji 
„Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. Ponadto dodatnie różnice kursowe w kwocie 
6.766,46 zł (nieprawidłowość nr 5 w tym rozdziale wystąpienia) wykazano  
w sprawozdaniu w pozycji „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast  
w pozycji „Przychody finansowe”. 
Wynik finansowy jednostki został zaniżony przez dysponenta III stopnia części 18, 
21 i 39 o kwotę 10.061.976,09 zł powodów, które szczegółowo wskazano  
w opisie pozycji „Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. Ponadto:  

                                                      
34  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
identyfikujących osobę prawną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby prawnej 



 

30 

− zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 8.428,77 zł wykazano 
w pozycji „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast w pozycji „Zysk 
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” (nieprawidłowość nr 17 w rozdziale 
Księgi rachunkowe), 

− pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 16.648,66 zł wykazano  
w pozycji „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast w pozycji „Inne 
przychody operacyjne” (nieprawidłowość nr 6 niniejszego rozdziału wystąpienia) 

− przychody z tytułu odsetek w łącznej kwocie 5.232,42 zł wykazano w pozycji 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast w pozycji „Odsetki” 
(nieprawidłowość nr 6 niniejszego rozdziału wystąpienia), 

− dodatnie i ujemne różnice kursowe zostały wykazane odpowiednio jako 
przychody i koszty finansowe zamiast jako wynik na różnicach kursowych 
(nieprawidłowość nr 7 niniejszego rozdziału wystąpienia). 

Wynik finansowy jednostki został zawyżony przez dysponenta III stopnia części 34  
o 325,214,16 zł z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji 
„Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. Ponadto koszty usług obcych świadczonych 
przez bank w łącznej kwocie 93.007,91 zł wykazano jako koszty finansowe zamiast 
jako koszty działalności operacyjnej – koszty usług obcych (nieprawidłowość nr 19  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str. 837-867, 1896-1930, 2487-2690, 3744-3786, 3944) 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. 

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wynik finansowy za 2013 r. 
wykazane w zestawieniu zmian w funduszu zgodne są z odpowiednimi danymi 
wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat.  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki nie obejmuje stanu funduszu 
odzwierciedlającego majątek Ministerstwa w postaci aktywów finansowych 
(udziałów i akcji), zarówno w zakresie aktywów, nad którymi Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawowało kontrolę na dzień  
31 grudnia 2012 r. jak i akcji, nad którymi Ministerstwo objęło kontrolę w 2013 r.  
Zmiany funduszu zostały wykazane przez dysponenta części 18, 21 i 39 
nieprawidłowo z powodu: 
− wykazania w pozycji „Inne zwiększenia” oraz „Inne zmniejszenia” kwoty 

58.065.428,57 zł na podstawie sald kont zespołu 1 i 2 (nieprawidłowość nr 4  
w tym rozdziale wystąpienia), 

− niewykazania jako błąd istotny, o którym mowa w art. 54 ustawy  
o rachunkowości, w pozycji „Inne zwiększenia” kwoty 28.385.651,44 zł 
wynikającej z ujęcia przychodów z tytułu dochodów budżetowych dotyczących 
2012 roku w księgach rachunkowych roku 2013 (nieprawidłowość nr 15  
w rozdziale Księgi rachunkowe), 

− niewykazania jako błąd istotny, o którym mowa w art. 54 ustawy  
o rachunkowości, w pozycji „Inne zmniejszenia” kwoty 1.623.826,58 zł 
wynikającej z ujęcia w księgach rachunkowych 2013 zamiast 2012 roku kosztów 
administrowania należnych bankowi (nieprawidłowość nr 18 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), 

− zawyżenia pozycji „Dotacje i środki na inwestycje” o kwotę o 8.636.361,81 zł  
z powodu ujęcia w 2013 r. dotacji, które zostały wypłacone w roku 2014 
(nieprawidłowość nr 13 w rozdziale Księgi rachunkowe), 

− zawyżenia pozycji „Dotacje i środki na inwestycje” o kwotę 3.406.150,00 zł  
z powodu nieujęcia w księgach rachunkowych 2013 r. rozliczenia dot. zwrotu 
dotacji za rok 2013 (nieprawidłowość nr 11 w rozdziale Księgi rachunkowe), 
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− zawyżenia pozycji „Wynik finansowy netto za rok bieżący” o kwotę  
27.900.136,83 zł z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji 
„Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. 

Zmiany funduszu zostały wykazane przez dysponenta części 34 nieprawidłowo  
z powodu: 
− niewykazania jako błąd istotny, o którym mowa w art. 54 ustawy  

o rachunkowości, w pozycji „Inne zwiększenia” kwoty 356.104,04 zł wynikającej  
z nieujęcia w księgach rachunkowych odsetek naliczonych do dnia 31.12.2012 r. 
od należności ujętych na koncie 221 (nieprawidłowość nr 9 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), 

− zawyżenia pozycji „Wynik finansowy netto za rok bieżący” o kwotę 936.239,31 zł 
z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji „Fundusz” w tym 
rozdziale wystąpienia. 

Zmiany funduszu zostały wykazane przez dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 
nieprawidłowo z powodu: 
− nierozliczenia przychodów przyszłych okresów w przychody okresu, w którym 

należności zakwalifikowane jako długoterminowe stały się wymagalne 
(nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe),  

− zaniżenia pozycji „Wynik finansowy netto za rok bieżący” o kwotę  
10.061.976,09 zł z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji 
„Fundusz” w tym rozdziale wystąpienia. 

Zmiany funduszu zostały wykazane przez dysponenta III stopnia części 34 
nieprawidłowo z powodu: 
− nierozlicznie zobowiązania wobec  „[…]”35 w terminach wydatkowania 

otrzymanych środków (nieprawidłowość nr 14 w rozdziale Księgi rachunkowe), 
− zawyżenia pozycji „Wynik finansowy netto za rok bieżący” o kwotę 325.214,16 zł 

z powodów, które szczegółowo wskazano w opisie pozycji „Fundusz” w tym 
rozdziale wystąpienia. 

Z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości: 
− „cząstkowe” sprawozdania finansowe Ministerstwa za rok 2013 były kompletne, 
− dane w nich wykazane wynikały z ksiąg rachunkowych, z odpowiednich obrotów 

sald kont analitycznych i syntetycznych, 
− kwalifikacja danych do odpowiednich pozycji sprawozdania była zgodna  

z ich treścią ekonomiczną, 
− w sprawozdaniu finansowym ujawniono wszystkie zdarzenia jakie zaistniały  

od daty bilansu do dnia jego przyjęcia, 
− pozycje aktywów i pasywów, kosztów i przychodów były kompletne tj. wszystkie 

składniki w sprawozdaniu zostały ujęte, były zgodne ze stanem faktycznym, 
zapisów w księgach dokonano we właściwym okresie i odpowiednio  
je udokumentowano. Składniki te zostały potwierdzone w toku inwentaryzacji, 
poprawnie je wyceniono, prawidłowo amortyzowano, uwzględniając zasadę 
ostrożności i prezentując zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ministerstwo 
posiada prawa i obowiązki w odniesieniu do prezentowanych składników.  

(dowód: akta kontroli str. 704-742, 1627-1648, 2177-2395, 3486-3562, 3945) 

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

                                                      
35  Patrz: przypis 18 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

32 

1. Ministerstwo, jako jednostka budżetowa, o której mowa w § 1 pkt 3 
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, nie sporządziło 
własnego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2013 r.  
Ministerstwo jest jednostką budżetową obsługującą dysponenta części 
budżetowej 18, 21, 34 i 39, będącego jednocześnie dysponentem trzeciego 
stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych  
w planie finansowym jednostki. Ministerstwo sporządziło cztery osobne 
cząstkowe sprawozdania finansowe, jednostki obejmujące osobno zdarzenia 
dotyczące:  
− dysponenta głównego części 18, 21, 39, 
− dysponenta III stopnia części 18, 21, 39, 
− dysponenta głównego części 34, 
− dysponenta III stopnia części 34. 

Wszystkie cząstkowe sprawozdania jednostka włączyła bezpośrednio  
do sprawozdania łącznego, o którym mowa w § 19 ww. rozporządzenia  
nie sporządzając sprawozdania własnego jednostki obejmującego zdarzenia 
dotyczące obsługiwanego dysponenta części 18, 21, 34 i 39 i dysponenta  
III stopnia. Stanowiło to naruszenie § 17 ust.1 wymienionego rozporządzenia, 
zgodnie z którym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, o których 
mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia, sporządzają sprawozdania finansowe 
składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian 
funduszu. Ponadto sprawozdania „cząstkowe” nie zostały podpisane przez 
kierownika jednostki. Stanowiło to – wobec niesporządzenia przez jednostkę, 
sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości – naruszenie § 25 ust. 1 tegoż 
rozporządzenia, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej 
podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy. 
Główna Księgowa Części wyjaśniła, że żadnej z osób zatrudnionych w MIR  
nie powierzono obowiązków głównego księgowego resortu, tym samym nie ma  
w MIR osoby, która posiada przedmiotowe uprawnienia obejmujące wszystkie 
części budżetowe MIR, co w jej opinii uniemożliwiało sporządzenie sprawozdania 
finansowego jednostki. 
W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że sprawozdanie finansowe 
łączne części 18, 21, 34 i 39 (obejmujące dane całego resortu, w tym jednostek 
podległych) zostało sporządzone i podpisane przez dwóch Głównych 
Księgowych części budżetu państwa, nie istniały więc przeszkody formalne  
do sporządzenia sprawozdania MIR jako jednostki budżetowej pomimo braku 
powołania głównego księgowego resortu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1951-1958) 

2. Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o rachunkowości przez zobowiązania 
krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także 
całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego. Z powyższego wynika, że – w przeciwieństwie 
do zobowiązań krótkoterminowych – zobowiązania długoterminowe to te 
zobowiązania (oprócz zobowiązań z tytułu dostaw i usług), których zapłata 
wymagalna jest w terminie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie dysponenta części 18, 21  
i 39 za 2012 r. w wysokości 701.643,54 zł dotyczyły kwot zatrzymanych  
w ramach projektu PHARE dot. przebudowy i modernizacji wybranych odcinków 
linii kolejowej, wpłaconych przez wykonawcę na okres 10 lat obowiązywania 
umowy gwarancyjnej. Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, iż zobowiązania  
te wykazano jako długoterminowe ponieważ w trakcie obowiązywania umowy 
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gwarancyjnej nastąpiło ogłoszenie upadłości likwidacyjnej wykonawcy,  
a z informacji posiadanych przez Departament Budżetu w 2011 r. wynikało,  
że zamawiający nie może ustalić, kto jest sukcesorem prawnym wykonawcy.  
W związku z tym dla określenia rodzaju zobowiązań wobec wykonawcy, 
zastosowano zapisy ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 
depozytów, zgodnie z którą termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia 
doręczenia wezwania do odbioru. Ponadto Główna Księgowa wyjaśniła również, 
że na dzień 31.12.2012 r. brak było informacji, iż przedmiotowe środki staną się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem NIK, na 
podstawie informacji o zakończeniu w grudniu 2012 r. okresu gwarancyjnego  
i konieczności zwolnienia kaucji, którą Departament Budżetu otrzymał  
6.02.2013 r. powyższe zobowiązania w bilansie za 2012 r. (stan na koniec roku)  
i 2013 r. (stan na początek roku) należało wykazać jako zobowiązania 
krótkoterminowe. 

(dowód: akta kontroli str. 2396-2403) 

3. W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” dysponent 
części 18, 21 i 39 w kolumnie „stan na koniec roku bieżącego” wykazał, 
wynikającą z konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, kwotę 693.579,47 zł, 
która stanowi roszczenia sporne od spółki  „[…]”36 z tytułu zwrotu dotacji 
nadmiernie pobranej w 2012 r. (623.223,47 zł) wraz z odsetkami (70.356,0 zł). 
Zdaniem NIK powyższa kwota powinna być wykazana, zgodnie  
z przyjętą ewidencją księgową, w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”  
w Rachunku zysków i strat. Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika,  
że przychody te wykazano w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży towarów  
i materiałów” omyłkowo. 

(dowód: akta kontroli str. 2487-2654) 

4. W Rachunku zysków i strat dysponenta części 18, 21 i 39 przychody i koszty 
finansowe oraz pozycja „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych” wykazane zostały 
nieprawidłowo. Z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
wynika, że konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji 
m.in. przychodów i kosztów operacji finansowych (na kontach 750 i 751). Kwota 
58.065.428,57 zł w pozycji „Przychody finansowe” w sprawozdaniu dysponenta 
części 18, 21 i 39 nie została wykazana na podstawie kont zespołu 7 „Przychody, 
dochody i koszty”, tylko na podstawie kont zespołu 1 dotyczących rachunków 
bankowych w zakresie środków UE. W tej pozycji wykazano zatem stan środków  
na rachunkach bankowych jednostki, które zgodnie z polityką rachunkowości 
dysponenta części, nie są stanowią przychodów, ponieważ ich wpływ, 
przekazanie beneficjentom i rozliczenie księgowane jest jedynie na kontach 
zespołu 1 i 2. Podobnie kwoty w pozycji „Koszty finansowe” (58.125.330,74 zł) 
oraz „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz 
nadwyżki środków obrotowych” (-59.902,17 zł) nie zostały wykazane na 
podstawie kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty”, tylko na podstawie sald 
kont zespołu 2 dotyczących rozrachunków w zakresie środków UE, które zgodnie 
z polityką rachunkowości dysponenta części, nie są stanowią kosztów jednostki, 
ponieważ ich wpływ, przekazanie beneficjentom i rozliczenie księgowane jest 
jedynie na kontach zespołu 1 i 2. 

                                                      
36  Patrz: przypis 34 
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Także kwoty wykazane w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji 
„Inne zwiększenia” oraz „Inne zmniejszenia” wykazane zostały nieprawidłowo, 
gdyż wynikały z sald kont zespołu 1 i 2 dotyczących środków bankowych  
i rozrachunków w zakresie środków UE i z przyczyn wskazanych powyżej  
nie wpływały na zwiększenie ani zmniejszenie funduszu jednostki. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że powyższe kwoty miały stanowić 
dodatkową informację dotyczącą zdarzeń w zakresie środków UE w związku  
z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Główna Księgowa wyjaśniła, 
że w sprawozdaniach za 2014 r. omawiane dane nie będą wykazywane. Zostaną 
one ujęte w informacji dodatkowej załączonej do sprawozdania finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 2177-2395, 2487-2690, 2702-2729) 

5. W Rachunku zysków i strat za 2013 r. dysponenta części 34 w pozycji 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zamiast w pozycji „Przychody 
finansowe” wykazano kwotę 6.766,46 zł wynikającą z konta 750 „Przychody 
finansowe”, na którą złożyły się dodatnie różnice kursowe od należności 
wyrażonych w Euro. Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że powyższe 
różnice kursowe dotyczyły należności z tytułu dotacji pozostających  
do rozliczenia i zaewidencjonowanych w paragrafach klasyfikacji budżetowej 
zgodnych z dokonanymi uprzednio płatnościami. W Rachunku zysków i strat  
za 2013 r. przyjęto założenie, iż ujęcie w poszczególnych pozycjach 
sprawozdania wynika z zastosowanego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
Zdaniem NIK, klasyfikacja budżetowa nie ma zastosowania przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 3744-3767) 

6. W Rachunku zysków i strat dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 w pozycji 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zostały wykazane pozostałe 
przychody operacyjne w łącznej kwocie 16.648,66 zł (pomimo ich prawidłowego 
ujęcia na koncie 760) oraz przychody finansowe z tytułu odsetek w łącznej 
kwocie 5.232,42 zł (pomimo ich prawidłowego ujęcia na koncie 750). Tym 
samym przychody te zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym niezgodnie 
z treścią ekonomiczną, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy  
o rachunkowości. Główna Księgowa dysponenta III stopnia wyjaśniła,  
że przyczyną była nieprawidłowa interpretacja przepisów ustawy  
o rachunkowości regulujących sprawozdawczość finansową  

(dowód: akta kontroli str. 837-859, 868-1201) 

7. W Rachunku zysków i strat dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 dodatnie  
i ujemne różnice kursowe zostały wykazane odpowiednio jako przychody i koszty 
finansowe zamiast jako wynik na różnicach kursowych, a więc prezentacja 
wyniku na różnicach kursowych jest niezgodna z postanowieniami art. 42 ust. 3 
ustawy o rachunkowości. Główna Księgowa wyjaśniła, że „stan ten był niezgody 
z zapisami ustawy o rachunkowości, zaś nieprawidłowość zostanie 
wyeliminowana w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący rok i okresy 
następne”. 

(dowód: akta kontroli str. 837-859, 868-1201) 

8. W związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
nieprawidłowo wykazano poniższe pozycje sprawozdań Ministerstwa: 
a)  W ramach pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe”, w związku z nieprawidłowym 

uznawaniem za środki trwałe obiektów, których budowa, montaż  
lub ulepszenie nie zostały zakończone, wartość środków trwałych w budowie 
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na dzień 31 grudnia 2013 została zaniżona, a wartość środków trwałych 
zawyżona co najmniej o 215.220,00 zł przez dysponenta III stopnia części 34. 
Z tego samego powodu, jak również z powodu zbyt późnego wprowadzania 
środków trwałych do ewidencji majątku, nieprawidłowo zostało naliczone 
umorzenie środków trwałych, co miało wpływ na ich wartość bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu (nieprawidłowość nr 3 w rozdziale Księgi 
rachunkowe). 

b)  Pozycja „Należności długoterminowe” została zawyżona o 9.797.803,57 zł,  
w tym o 9.772.466,73  zł przez dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 
(nieprawidłowość nr 5 rozdziale Księgi rachunkowe) oraz o 24.054,84 zł przez 
dysponenta części 34 (nieprawidłowość nr 6 rozdziale Księgi rachunkowe),  
ze względu na błędną kwalifikację należności do długoterminowych zamiast 
do krótkoterminowych oraz o 1.282,00 zł przez dysponenta części 34 
(nieprawidłowość nr 7 w rozdziale Księgi rachunkowe) ze względu na ujęcie  
w kwocie należności odsetek naliczonych za okres przypadający po dniu 
bilansowym. 

c)  W pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe” nie wykazano 
długoterminowych aktywów finansowych, pomimo że Ministerstwo sprawuję 
kontrolę nad aktywami w postaci udziałów i akcji w czterech spółkach  
o łącznej wartości nominalnej 18.400.652,0 tys. zł (nieprawidłowość nr 4  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

d)  Pozycja „Zapasy” została zawyżona o kwotę co najmniej 127.840,41 zł 
z uwagi na to, że nie utworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów 
z tytułu trwałej utraty ich wartości, mimo że wystąpiły okoliczności 
uzasadniające ich utworzenie w księgach rachunkowych dysponenta  
III stopnia części 34 (nieprawidłowość nr 8 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

e)  Pozycja „Należności krótkoterminowe” była zaniżona przez dysponenta 
części 18, 21 i 39 o 3.454.104,83 zł z powodu nieujęcia w księgach 
rachunkowych 2013 r. rozliczenia dot. zwrotu dotacji za rok 2013  
na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich otrzymanego  
w styczniu 2014 r. oraz odsetek bankowych od dotacji naliczonych za 2013 r.  
i przekazanych przez podmiot dotowany na rachunek Ministerstwa w styczniu 
2014 r. (nieprawidłowość nr 11 w rozdziale Księgi rachunkowe). Ponadto 
wartość należności została zaniżona przez dysponenta części 34 o kwotę 
24.054,84 zł ze względu na błędną kwalifikację należności krótkoterminowych 
do długoterminowych (nieprawidłowość nr 6 w rozdziale Księgi rachunkowe) 
oraz o kwotę 534.710,58 zł ze względu na niewykazanie odsetek  
od należności zaewidencjonowanych na koncie 221 i 213 (nieprawidłowość  
nr 9 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Należności wykazane w bilansie zostały zawyżone przez dysponenta części 
18, 21 i 39 o 1.186.266,8 zł, przez dysponenta części 34 o 1.072.254,27 zł, 
przez dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39  o 289.509,36 zł oraz przez 
dysponenta III stopnia części 34 o 197.373,75 zł w związku z nieutworzeniem 
odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 35b uor (nieprawidłowość  
nr 10 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Należności przypadające na rzecz dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39,  
co do których zachodziło prawdopodobieństwo braku spłaty w części  
lub w całości, były obejmowane odpisami aktualizującymi ich wartość jedynie 
dla należności odsetkowych, należność główna nie była obejmowana 
odpisem (dotyczy to zarówno należności zakwalifikowanych jako 
długoterminowe, jak i krótkoterminowe). Łącznie utworzone odpisy 
aktualizujące wartość należności wyniosły 573.554,95 zł, podczas gdy 
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należności przeterminowane wynosiły 10.640.869,56 zł (w tym wszystkie 
należności zakwalifikowane i wykazane jako długoterminowe). 
W sprawozdaniu finansowym dysponenta III stopnia części 18, 21 i 39 
należności w kwocie 9.772.466,73 zł zostały błędnie wykazane jako 
długoterminowe (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe), 
zamiast, zgodnie z treścią ekonomiczną, jako krótkoterminowe. Jednak 
jednocześnie należności te, w ocenie NIK, powinny w całości zostać objęte 
odpisem aktualizującym ich wartość. 

f)  W pozycji „Krótkoterminowe aktywa finansowe” stan środków pieniężnych 
został zaniżony przez dysponenta III stopnia części 34 w związku  
z nieujęciem w ewidencji bilansowej operacji gospodarczych dotyczących 
realizowanych przez Ministerstwo umów bliźniaczych w wyniku czego stan 
środków pieniężnych został zaniżony o kwotę 122.932,70 zł (nieprawidłowość 
nr 12 w rozdziale Księgi rachunkowe); 

g)  Pozycję „Fundusz” zaniżono o kwotę 18.400.652,0 tys. zł ze względu  
na błędy w ewidencji księgowej dotyczące nieujęcia wartości instrumentów 
finansowych (udziałów i akcji), które spełniają definicję aktywów MIR. 
Stan funduszu w księgach dysponenta części 18, 21 i 39 zaniżono  
o 10.904.199,84 zł ze względu na zaniżenie funduszu jednostki  
o 38.804.336,67 zł oraz zawyżenie wyniku finansowego netto  
o 27.900.136,83 zł. Zaniżenie funduszu jednostki wynikało z nieujęcia  
w księgach rachunkowych 2013 r. rozliczenia dot. zwrotu dotacji za rok 2013 
w kwocie 3.406.150,0 zł (nieprawidłowość nr 11 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), ujęcia w 2013 r. dotacji w kwocie 8.636.361,81 zł, które zostały 
wypłacone w roku 2014 (nieprawidłowość nr 13 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), ujęcia przychodów z tytułu dochodów budżetowych 
dotyczących 2012 roku w łącznej kwocie 28.385.651,44 zł w księgach 
rachunkowych roku 2013 (nieprawidłowość nr 15 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), ujęcia w księgach rachunkowych 2013 zamiast 2012 roku 
kosztów administrowania należnych bankowi w kwocie 1.623.826,58 zł 
(nieprawidłowość nr 18 w rozdziale Księgi rachunkowe). Zawyżenie wyniku 
finansowego wynikało z nieujęcia w księgach rachunkowych 2013 r. odsetek 
bankowych (47.954,83 zł) od dotacji naliczonych za 2013 r. i przekazanych 
przez podmiot dotowany na rachunek Ministerstwa w styczniu 2014 r. 
(nieprawidłowość nr 11 w rozdziale Księgi rachunkowe), nie utworzenia 
odpisu aktualizującego wartość należności w łącznej kwocie 1.186.266,8 zł 
(nieprawidłowość nr 10 w rozdziale Księgi rachunkowe), ujęcia przychodów  
z tytułu dochodów budżetowych dotyczących 2012 roku w łącznej kwocie 
28.385.651,44 zł w księgach rachunkowych roku 2013 (nieprawidłowość nr 15 
w rozdziale Księgi rachunkowe), ujęcia w księgach rachunkowych 2013 
zamiast 2012 roku kosztów administrowania należnych bankowi w kwocie 
1.623.826,58 zł (nieprawidłowość nr 18 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Stan funduszu w księgach dysponenta części 34 zawyżono o 580.135,27 zł 
ze względu na zaniżenie funduszu jednostki o 356.104,04 zł oraz zawyżenie 
wyniku finansowego netto o 936.239,31 zł. Zaniżenie funduszu jednostki 
wynikało z nieujęcia w księgach rachunkowych odsetek naliczonych do dnia 
31.12.2012 r. od należności ujętych na koncie 221, które w związku  
z niewykazaniem ich w księgach rachunkowych 2012 r., powinny być ujęte 
jako zwiększenie funduszu jednostki (nieprawidłowość nr 9 w rozdziale Księgi 
rachunkowe). Zawyżenie wyniku finansowego wynikało z zaniżenia kosztów 
na skutek nieutworzenia odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 
1.072.254,27 zł (nieprawidłowość nr 10 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz 
nieujęcia przychodów z tytułu odsetek za 2013 r. od należności ujętych  
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na koncie 221 w kwocie 136.014,96 zł (nieprawidłowość nr 9 w rozdziale 
Księgi rachunkowe). 
Stan funduszu w księgach dysponenta III stopnia cz. 18, 21 i 39 zawyżono  
o 289.509,30 zł ze względu na  zaniżenie funduszu jednostki  
o 9.772.466,73 zł oraz zawyżenie wyniku finansowego o 10.061.976,09 zł,  
co wynikało z błędów w ewidencji księgowej dotyczących nieprawidłowej 
wyceny należności oraz nieprawidłowego wykazania przychodów przyszłych 
okresów (nieprawidłowości nr 5 i 10 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Stan funduszu w księgach dysponenta III stopnia części 34 zaniżono  
o 1.938.748,02 zł, ze względu na zaniżenie funduszu jednostki  
o 2.263.962,18 zł w związku z nieujęciem rozliczenia zobowiązania wobec  
„[…]”37 w terminach wydatkowania (lub uznania za rozliczone środków 
przekazanych „[…]”38) otrzymanych środków (nieprawidłowość nr 14 w 
rozdziale Księgi rachunkowe) oraz ze względu na zawyżenie wyniku 
finansowego o 325.214,16 zł w związku z nieujęciem kosztów z tytułu 
aktualizacji wartości zapasów i należności (nieprawidłowości nr 8 i 10  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

h)  Pozycja „Zobowiązania krótkoterminowe” została zawyżona przez 
dysponenta części 18, 21 i 39 na koniec 2012 i 2013 r. odpowiednio o kwotę 
wynikającą z salda początkowego konta 224 (9.452.887,03 zł) oraz salda 
końcowego tego konta (8.636.361,81 zł) z powodu ujęcia na tym koncie kwot 
dotacji, które zostały wypłacone w roku następnym (nieprawidłowość nr 13  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Ponadto stan zobowiązań został zawyżony w sprawozdaniu finansowym 
dysponenta III stopnia części 34 łącznie o 2.141.029,48 zł, w tym pozycja 
Inne zobowiązania została zaniżona o wartość otrzymanych i nierozliczonych 
środków w ramach projektów twinningowych, tj. o 122.932,70 zł 
(nieprawidłowość nr 12 w rozdziale Księgi rachunkowe), a pozycja Sumy 
obce została zawyżona o 2.263.962,18 zł z tytułu nieujęcia rozliczenia 
zobowiązania wobec „[…]”39 w terminach wydatkowania (lub uznania  
za rozliczone środków przekazanych „[…]”40) otrzymanych środków 
(nieprawidłowość nr 14 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

i)  Pozycja „Rozliczenia międzyokresowe” została zawyżona przez dysponenta  
III stopnia cz. 18, 21 i 39 o 9.772.466,73 zł w związku z brakiem rozliczenia 
przychodów przyszłych okresów w przychody okresu, w którym należności 
zakwalifikowane jako długoterminowe stały się wymagalne (nieprawidłowość 
nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe), a także przez dysponenta części 34  
o 1.282,00 zł z powodu ujęcia w kwocie należności długoterminowych, 
odsetek naliczonych za okres przypadający po dniu bilansowym 
(nieprawidłowość nr 7 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

9. W związku z nieprawidłowościami w organizacji systemu rachunkowości, 
jednostka nie wykazała w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. rezerw  
na zobowiązania, ze względu na nie ujęcie w księgach rachunkowych pewnych 
lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań będących 
skutkiem toczących się postępowań sądowych (nieprawidłowość nr 3 w rozdziale 
Organizacja systemu rachunkowości). 

                                                      
37  Patrz: przypis 18 
38  Patrz: przypis 23 
39  Patrz: przypis 18 
40  Patrz: przypis 23 
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1. W księgach rachunkowych dysponentów III stopnia części 34 i części 18, 21 i 39 
ujęto przychody i koszty wynikające ze wzajemnych rozrachunków pomiędzy 
byłym MTBiGM i byłym MRR, miedzy innymi z tytułu najmu pomieszczeń.  
W łącznym sprawozdaniu MIR koszty i przychody z tytułu wzajemnych 
rozrachunków powinny być wyeliminowane, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1896-1901) 

2. Wartość zapasów materiałów zakupionych ze środków dysponenta III stopnia 
części 34, a także fakt, że znaczna ich część nie wykazywała rozchodów  
w 2013 r. wskazuje, że mechanizmy kontroli prawidłowości zakupu zapasów 
materiałów są niewystarczające. W szczególności Dyrektor Generalny  
nie wskazał mechanizmów zapewniających, że zakupy zapasów materiałów  
są dokonywane wyłącznie wtedy, gdy istniejący stan zapasów nie zapewni 
zaspokojenia bieżących potrzeb ani też mechanizmów weryfikacji, czy komórki 
organizacyjne, które zgłaszały konieczność zakupu materiałów faktycznie 
wykorzystywały zakupione materiały, a jeśli nie, to czy wskazywały inne sposoby 
ich wykorzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 1535-1569) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie „cząstkowe” sprawozdania finansowe 
sporządzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju za 2013 r. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli41, wnosi o: 
1) wprowadzenie do ksiąg rachunkowych 2014 r. sald kont księgowych 

dotyczących części 26 zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej w wysokości 
wynikającej z sald odpowiednich kont księgowych w księgach 2013 r., ujęcie  
w księgach rachunkowych operacji gospodarczej polegającej na przekazaniu 
składników aktywów i pasywów do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz 
wyjaśnienie i rozliczenie różnic pomiędzy wartością składników przekazanych 
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji a wartością wynikającą z ksiąg 
rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., 

2) podjęcie działań w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych,   

3) zwiększenie nadzoru nad systemem obiegu dokumentów w celu zapewnienia 
przekazywania wszystkich dokumentów potwierdzających zaistniałe operacje 
gospodarcze lub też niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów i pasywów 
Ministerstwa do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, 

4) ujęcie w księgach rachunkowych, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz 
Ministrem Skarbu Państwa, wartości udziałów i akcji, stanowiących aktywa 
finansowe, nad którymi Ministerstwo sprawuje kontrolę, 

5) wprowadzenie procedur tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności 
oraz procedur tworzenia rezerw na zobowiązania z uwzględnieniem stopnia 
prawdopodobieństwa ich zapłaty, 

                                                      
41 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami. 
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6) dokonanie weryfikacji zapasów materiałów pod kątem ich przydatności  
dla potrzeb Ministerstwa oraz zagospodarowanie zapasów aktualnie 
nieprzydatnych w bieżącej działalności Ministerstwa, 

7) wprowadzenie procedur tworzenia odpisów aktualizujących wartość zapasów  
z tytułu trwałej utraty ich wartości, 

8) prawidłowe dokumentowanie operacji przyjęcia do użytkowania środków 
trwałych, 

9) sporządzanie sprawozdania jednostkowego jednostki budżetowej, będącego 
agregacją sprawozdań „cząstkowych”. 

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 piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. 
 
Za zgodność z treścią Uchwały 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
Nr 27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 

 Dyrektor 
 Departamentu Budżetu i Finansów 

  
 
 

Stanisław Jarosz 
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