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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P14/014 – 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. Agnieszka Stanicka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 92660 z dnia 17 września 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Joanna Haus, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92656  
z dnia 4 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (dalej MSiT  
lub Ministerstwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki od 27 listopada 2013 r.  

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki od 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 
2013 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1258-1260) 

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 ocenia1 negatywnie prowadzenie przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki 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.   

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. NIK ocenia negatywnie również fakt, że sprawozdania „cząstkowe”, 

                                                      
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. 

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)  

Ocena ogólna 
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wobec nie sporządzenia sprawozdania jednostki budżetowej, nie zostały podpisane 
przez kierownika jednostki, tj. Ministra Sportu i Turystyki.  

Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła funkcjonowanie 
systemu kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej, 
organizację systemu rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz 
przeprowadzenie inwentaryzacji, a także sporządzenie „cząstkowych” sprawozdań 
finansowych za 2013 r. Na obniżenie oceny wpłynęły stwierdzone nieprawidłowości, 
wynikające z błędnych zapisów księgowych lub prezentacji danych w sprawozdaniu 
finansowym, których łączna suma odnosząca się do poszczególnych elementów 
sprawozdania wynosiła 37,54% sumy bilansowej, 86,04% średniej arytmetycznej  
z sumy kosztów i przychodów oraz 40,36% 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; 

− nie w pełni skutecznym systemie kontroli, w którym ustanowione 
mechanizmy nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości w istotnych obszarach działania jednostki, 
a odnoszących się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania 
sprawozdań finansowych, jak również windykacji należności oraz 
optymalizacji wydatkowania środków na zakup materiałów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki 
majątkowo-finansowej  

System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej 
Ministerstwa oparto na sformalizowanych wzorach postępowania wynikających 
z uregulowań zewnętrznych (prawnych), jak również wewnętrznych zarządzeń3. 
Ministerstwo zostało wyposażone w adekwatny sprzęt i oprogramowanie tworzące 
systemy informatyczne, a pracownikom zapewniono możliwość stałego 
doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

Kontrolę instytucjonalną w Ministerstwie wykonuje Audytor Wewnętrzny zatrudniony 
na samodzielnym stanowisku do spraw audytu wewnętrznego znajdującym się 
w strukturze Biura Dyrektora Generalnego oraz pracownicy Departamentu Kontroli4. 

                                                      
3  Zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu 

i Turystyki  ( Zarządzenie nr 35 z dnia 15 grudnia 2010 r., Zarządzenie nr 3 z dnia 11 lutego  
2013 r.); Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia  
23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – 
księgowych w MSiT, zm. zarządzeniem nr 8 Dyrektora Generalnego z dnia 22 lipca 2014 r.; 
Zarządzenie nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia procedury 
zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu 
państwa  

4  Departament kontroli do dnia 10 lutego 2013 r. nosił nazwę Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 
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Elementem kontroli zarządczej w Ministerstwie jest proces identyfikowania, analizy  
i zarządzania ryzykiem, zarówno w poszczególnych komórkach organizacyjnych,  
jak i na poziomie całej jednostki. Ryzyka identyfikowane są na poziomach komórek 
organizacyjnych (Departamentów, Biur), a następnie umieszczane w rejestrze ryzyk. 
Drugi poziom szacowania ma na celu zebranie informacji o zidentyfikowanych 
ryzykach i ich wstępną weryfikację ze wskazaniem poziomu istotności (niski, średni, 
wysoki). Rejestr ryzyk wykorzystywany jest m.in. do planowania kontroli, 
wyznaczania obszarów audytu i monitorowania procesów zapobiegających 
materializowaniu się ryzyk. Nadzór nad czynnościami kontroli, w obszarach 
sprawozdawczości finansowej, w ramach kontroli funkcjonalnej sprawowany jest 
przez kolejnych przełożonych (głównego księgowego, kierownictwo Departamentu 
Ekonomiczno-Finansowego oraz Biura Dyrektora Generalnego) w ramach 
powierzonych im obowiązków. W latach 2012-2014 obszary sprawozdań 
finansowych i ksiąg rachunkowych nie stanowiły oddzielnego tematu kontroli  
lub audytu, z wyjątkiem rozpoczętego w trakcie trwania kontroli NIK zadania 
audytowego dotyczącego prowadzenia ewidencji składników majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1107-1257) 

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

1. Podejmowane przez Ministerstwo działania w zakresie windykacji  
od 19 podmiotów (14-tu, które złożyły deklarację5 DRA-1 oraz 5-ciu uchylających 
się od jej złożenia) przeterminowanych należności Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów (FZSdU) dotyczących wnoszonych przez podmioty opłat z tytułu 
reklamowania wyrobów alkoholowych były niewystarczające i nieskuteczne. 
Działania Ministerstwa polegały głównie na wysłaniu upomnień, pism 
informujących o poziomie zadłużenia oraz potwierdzeniu salda. Żaden  
z podmiotów nie potwierdził stanu salda na dzień 31 grudnia 2013 r.  
ani nie uregulował pełnej kwoty należności. W okresie od 2007 do 2013 roku 
jedynie w przypadku trzech podmiotów Ministerstwo wyegzekwowało w wyniku 
swoich działań kwotę 2.267,38 zł6. Ponadto z masy upadłości dwóch podmiotów 
wpłacono kwotę łączną 64.051,76 zł.7 Od 2010 r. nie wystawiono żadnych 
tytułów wykonawczych. Natomiast do końca 2009 r. wystawiono jedynie tytuły 
wykonawcze w odniesieniu do czterech podmiotów, które złożyły deklarację 
DRA-1.   

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przeterminowane należności  
z ww. tytułu wynosiły 354.873,19 zł, w tym 196.164,17 zł8 stanowiły należności 
powstałe w latach 2005-2008, które zostały przypisane na podstawie: 
− deklaracji DRA – 1 – kwota 10.040,00 zł, 

                                                      
5  Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę 

będącą reklamą napojów alkoholowych  
6  [……] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2014 r. poz. 782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

7  […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK 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.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

8  […][Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− informacji z Urzędów Skarbowych – kwota 14.538,00 zł, 
− wyników kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej – kwota 171.586,17 zł.  
Wobec należności powstałych w latach 2005-2008 nie wystawiono tytułów 
wykonawczych ani nie podjęto innych niż wskazane wyżej czynności. Biorąc pod 
uwagę postanowienia art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa9 (Op.) zachodzi uzasadnione wysokie ryzyko, że należności  
te są przedawnione. W sytuacji tej, zgodnie z art.35 b ust.4 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości10 (dalej: uor lub ustawa o rachunkowości), 
powinny one zostać spisane w ciężar kosztów. 

Składając wyjaśnienia odnośnie ograniczenia działań w powyższym zakresie, 
Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (DEF) poinformowała,  
że wstrzymano dalsze czynności egzekucyjne wobec dłużników w związku  
z pismem Departamentu Prawno – Kontrolnego z 20 listopada 2009 r.11,  
w którym Departament ten poinformował, że ustawa o finansach publicznych  
nie przyznaje uprawnień organu podatkowego Ministrowi właściwemu ds. kultury 
fizycznej. 

Zdaniem NIK Minister Sportu i Turystyki będąc dysponentem FZSdU12 
odpowiedzialny jest za gromadzenie środków stanowiących jego przychody. 
Powinien zatem być aktywny w ściąganiu zadeklarowanych kwot, w tym również 
wykorzystując instrument opisany w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji13. W przypadku, gdy 
nieprawidłowości w przedmiocie terminowego wnoszenia opłat zostały ustalone 
w trakcie kontroli skarbowej, wówczas Minister w oparciu o przekazany przez 
organ kontroli skarbowej – wynik kontroli, winien wystąpić na podstawie art. 165 
§ 1 Op. do organu podatkowego z wnioskiem o wszczęcie postepowania 
podatkowego, które zostałoby zakończone wydaniem decyzji określającej, 
stanowiącej podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przez Ministra 
Sportu i Turystyki. Natomiast w sytuacji, gdy nieprawidłowości zostały ustalone  
w trakcie kontroli podatkowej, organ podatkowy powinien z urzędu wszcząć 
postępowanie podatkowe w przedmiotowym zakresie. W przypadku, gdyby tak 
się nie stało, wówczas Minister w oparciu o ustalenia opisane w protokole  
z kontroli, winien na podstawie art. 165 § 1 Op. wystąpić do organu podatkowego 
z wnioskiem o wszczęcie postepowania podatkowego.    

Niedochodzenie należności Skarbu Państwa nosi znamiona czynu określonego 
w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych14. 

(dowód: akta kontroli str.209-224,760-1038) 

2. Ministerstwo nie opracowało procedur wyceny zapasów z uwzględnieniem 
szacowania trwałej utraty ich wartości. Zgodnie z nadrzędną zasadą ostrożności, 
wyrażoną w art. 7 ust.1 ustawy o rachunkowości, utrata wartości aktywów 
powinna mieć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych poprzez dokonanie 
odpisów aktualizujących ich wartość. W ocenie NIK, w związku z występującymi 

                                                      
9  Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.  
10  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
11  Pismo  nr DPK/9922/AZ/09-109360 
12  Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) dysponentem FZSdU jest 
minister właściwy do spraw kultury fizycznej.   

13  Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm. 
14  Dz. U. z 2013 r. poz. 168. 
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w Ministerstwie zapasami niewykazującymi ruchu, występowało wysokie ryzyko 
trwałej utraty ich wartości.  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na stanie magazynowym znajdowały się zapasy 
nabyte w latach 2009-2012 na łączną kwotę 81.226,21 zł, w tym materiały 
eksploatacyjne (tusze, tonery) na kwotę 67.275,32 zł oraz papiernicze i środki 
czystości na kwotę 13.950,89 zł. Zapasy te pozostawały nadal na stanie na dzień 
26 listopada 2014 r. Nie wykazywały one rozchodów przez co najmniej rok,  
a nawet i przez cztery lata. Łączna ich wartość stanowiła 25,6% stanu zapasów. 

Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego (BA) – kierujący Biurem wyjaśnił,  
że zakupy materiałów do magazynu MSiT dokonywane są zawsze w oparciu  
o analizę ich zużycia i stopień zapotrzebowania na nie w latach poprzedzających 
zakup. Ponieważ jednak dane te mają charakter historyczny nie zawsze 
odzwierciedlają rzeczywisty wolumen zapotrzebowania komórek organizacyjnych 
po dokonaniu zakupu. Powyższe dotyczy materiałów zakupionych w latach  
2009-2013 znajdujących się w magazynie i niewykazujących rozchodu po dacie 
ostatniego zakupu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1940-1944, 3409-3459,3463-3464) 

3. W 2013 r. spółka […..]15. dokonała wpłaty na poczet należności powstałej we 
wrześniu 2012 r. Wpłata ta została zaliczona przez Ministerstwo na poczet 
przeterminowanej należności głównej pomimo tego, że zgodnie z art. 451 § 1 
ustawy Kodeks cywilny mogła ona zostać zaliczona na związane z długiem 
zaległe należności uboczne, a następnie na należność główną. W wyniku 
powyższego działania na saldzie rozliczeń z kontrahentem na dzień 31 grudnia 
2013 r. pozostały tylko odsetki w kwocie 59.392,19 zł, które nie stanowią 
podstawy naliczenia dalszych odsetek. W przypadku zaliczenia dokonanej wpłaty 
przez dłużnika w pierwszej kolejności na odsetki, a następnie na należność 
główną, Ministerstwo mogłoby dochodzić należności w kwocie wyższej o 
5.241,90 zł16.  

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG) wyjaśniła, że zapisy Kodeksu 
cywilnego stanowią, iż to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może 
przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności 
uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. W przypadku braku 
oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede 
wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych 
na poczet najdawniej wymagalnego. Dłużnik w tytule przelewu spłaty należności 
powołał się na numer faktury, wobec tego opierając się na Wyroku Sądu 
Najwyższego z 7 kwietnia 2004 r. IV CK211/03 wierzyciel zadecydował,  
że wpłatę dłużnika zaliczono w pierwszej kolejności na należność główną,  
a następnie na należności uboczne. 

Należy jednak wskazać, że przywołany w wyjaśnieniach wyrok Sądu 
Najwyższego potwierdza stanowisko NIK. W sentencji wyroku czytamy „art. 451 
§ 1 zd. 2 k.c. stosuje się również wtedy, gdy dłużnik spełniający świadczenie ma 
wobec wierzyciela tylko jeden dług złożony z należności głównej i odsetek. 

                                                      
15 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorcy – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

16  Kwotę wyliczono jako różnicę pomiędzy wykazanym w księgach rachunkowych stanem należności 
59.392,19 zł (odsetki) a stanem tych należności w kwocie 64.634,09 zł (należność główna 
61.026,03 zł i odsetki 3.608,06 zł) możliwych do dochodzenia, przy założeniu zaliczenia 
dokonanych wpłat w pierwszej kolejności na poczet odsetek.  
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Oznacza to, że w razie istnienia tylko jednego długu, to wierzyciel ma prawo 
zadecydować, czy wpłatę dłużnika zalicza na należność główną czy  
na należności uboczne. Dłużnik jest tym oświadczeniem związany, a zatem 
nawet jeżeli dłużnik, przy istnieniu jednego tylko długu składającego się  
z należności głównej i należności ubocznych, spełniając świadczenie, stwierdzi, 
że spłaca należność główną, wierzyciel nie jest tym związany i może zaliczyć 
wpłatę na należności uboczne, w tym odsetki.”   

(dowód: akta kontroli str. 2031-2039, 2041-2043, 2048-2077, 2148-2163) 
 

4. W dwóch skontrolowanych umowach zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – 
Ministerstwem Sportu i Turystyki [….]17 a wynajmującymi powierzchnie Stadionu 
Narodowego nie zabezpieczono w sposób należyty interesu Skarbu Państwa.  

a) […]18  

Umowy, z których wynikają powyższe przeterminowane należności nie zawierały 
postanowień zabezpieczających interesy Skarbu Państwa w zakresie realizacji 
zapłaty za najem np. gwarancji bankowych, kaucji gwarancyjnych, 
ubezpieczenia, czy też innych instrumentów zabezpieczających płatność.  

Dyrektor BDG, udzielając informacji w powyższym zakresie, przedstawiła 
wyjaśnienia Departamentu Prawnego (DP) MSiT. W wyjaśnieniach tych 
stwierdzono, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie wprowadzają 
obowiązku zabezpieczenia wykonania umowy w konkretny sposób. Strony 
umowy, korzystając z zasady swobody umów, określonej w art. 3531 k.c. mogą 
ukształtować treść łączącej ich umowy w sposób zależny od ich woli, 
uwzględniając przepisy bezwzględnie obowiązujące. Zabezpieczenia wykonania 
umów mogą ustalić tak, jak jest to im niezbędne z punktu widzenia przedmiotu 
umowy i wszystkich jej postanowień. W tym miejscu Departament Prawny MSiT 
stwierdził, że w obu ww. umowach znajduje się postanowienie, zgodnie z którym 
w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu lub opłat eksploatacyjnych najemca 
zapłaci wynajmującemu odsetki ustawowe. Zdaniem DP ustanowionym więc 
zabezpieczeniem wykonania ww. umów były odsetki zastrzeżone w wysokości 
odsetek ustawowych. Ponadto stwierdzono, że uzyskanie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej jest procesem długotrwałym i kosztownym i dlatego jest  
to forma zabezpieczenia stosowana w skomplikowanych transakcjach zarówno 
pod względem przedmiotu umowy, jak i czasu trwania. Stwierdzono, że wiążą się 
one dla strony zobowiązanej do jej przedstawienia z dodatkowymi kosztami 
zawarcia takiej umowy, co przekłada się na ponoszony przez nią koszt 
wykonania takiej umowy, a w rezultacie na decyzję co do zawierania takiej 
umowy. Z powyższych względów zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej nie jest stosowane w typowych umowach, jakimi są m.in. 
umowy najmu wymienione powyżej. 

Zdaniem NIK, odsetki stanowią formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu 
świadczeń pieniężnych, a nie formę zabezpieczenia płatności. Natomiast 
postanowienia umowy należy kształtować z należytą starannością,  

                                                      
17 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorcy – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

18 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorców – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
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z uwzględnieniem charakteru zawieranych umów i zabezpieczenia interesów 
Skarbu Państwa. Jest to szczególnie istotne w przypadkach transakcji  
o wysokich wartościach, gdzie tak jak w opisywanym przypadku dochodzone są 
należności o wartości przekraczającej 700 tys. zł.        

(dowód: akta kontroli str.2031-2039, 2081-2093, 2151-2163) 

W grudniu 2013 r. Ministerstwo dokonało zakupu papieru ksero w ilości 1.600 ryz  
na kwotę 16.787,04 zł19. Biorąc pod uwagę średniomiesięczne zużycie papieru20  
na poziomie 217 ryz, zakupiony w grudniu papier winien zaspokoić potrzeby 
Ministerstwa przez co najmniej siedem najbliższych miesięcy. Bezpośrednio przed 
zakupami dokonanymi w grudniu 2013 r. Ministerstwo posiadało zapas papieru. 
Łącznie z dokonanymi zakupami ich całkowity stan na dzień 31 grudnia 2013 r. był 
na tyle wysoki, iż wykorzystywany był jeszcze w listopadzie 2014 r.   

Jako uzasadnianie dokonania tych zakupów w grudniu 2013 r. Zastępca Dyrektora 
BA powołał się na postanowienia umowy zawartej w 2011 r., która zakładała,  
że MSiT jest zobowiązane do sukcesywnego zakupu papieru w ramach ustalonego 
limitu zakupu, przypadającego na papier A4 w ilości 8.800 ryz. Ponadto Naczelnik  
w Biurze Administracyjnym podał, że Ministerstwo w celu zapewnienia ciągłości 
pracy planowało, że zużycie w pierwszym ewentualnie w drugim kwartale 2014 r. 
będzie większe. Stwierdził również, że papier nie ulega przeterminowaniu i może  
on być przechowywany we właściwych warunkach przez bardzo długi okres. 
Dokonany zakup uzasadnił również potrzebą zapewnienia tego samego rodzaju  
(wg parametrów jakościowych) papieru, w celu ograniczenia napraw maszyn 
kopiujących, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, związanych z gorszą jakością 
papieru. 

Zdaniem NIK, Ministerstwo dokonało zakupów papieru ksero na kwotę 16.787,04 zł, 
tworząc nadmierne zapasy magazynowe, które wykorzystywane były przez 
najbliższe 11 miesięcy nowego roku budżetowego. Ponadto przywołana  
w wyjaśnieniach umowa zawierała zapis o możliwości zmniejszenia limitu zakupu  
o 20%, czyli o 1.760 ryz. Obowiązujący w MSiT rzeczywisty poziom zakupu papieru 
wynosił więc 7.040 ryz. Został on zrealizowany już w październiku 2013 r. Tym 
samym Ministerstwo nie było zobowiązane postanowieniami umowy do zakupu 
kolejnych 1.600 ryz papieru w grudniu 2013 r., a zakupiona ilość nie była 
uzasadniona potrzebami jednostki.    

(dowód: akta kontroli str.1940-2030, 3409-3410, 3414-3436, 3447, 3460-3495) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli funkcjonujący system kontroli wewnętrznej  
w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej nie był w pełni skuteczny,  
tj. nie chronił od błędów lub nie pozwalał na ich ujawnienie i korektę, o czym 
świadczą stwierdzone nieprawidłowości, w tym w zakresie inwentaryzacji, 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. 

2. Organizacja systemu rachunkowości  

W Ministerstwie księgi rachunkowe prowadzone są przez dwie komórki 
organizacyjne: Departament Ekonomiczno-Finansowy obsługujący dysponenta 
części oraz Biuro Dyrektora Generalnego obsługujące dysponenta III stopnia. Księgi 
rachunkowe Ministerstwa prowadzone są w jednym systemie komputerowym 
Quorum firmy QNT, w którym wydzielenie dysponenta części i dysponenta  

                                                      
19  W grudniu  2013 r.  były trzy dostawy papieru ksero w łącznej ilości 1.600 ryz, które przyjęto do 

magazynu następującymi dowodami: PZ o nr 2013/12/3 z 6 grudnia, 2013/12/12 z 20 grudnia oraz 
2013/12/16 z 31 grudnia. 

20  Średniomiesięczne zużycie papieru liczono za okres od stycznia 2009 r. do listopada 2014 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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III stopnia następuje poprzez wskazanie właściwych rejestrów księgowych. Komórki 
organizacyjne odpowiedzialne za obsługę dysponentów sporządzają oddzielne 
„cząstkowe” sprawozdania finansowe. 

Księgi rachunkowe dla dysponenta części oraz dysponenta III stopnia prowadzone 
są w oparciu o aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy  
o rachunkowości, opisującą przyjęte przez Ministerstwo zasady (politykę) 
rachunkowości21 oraz inne dokumenty, takie jak instrukcje i zarządzenia 
wewnętrzne22. Dokumentacja ta, z wyjątkiem niżej opisanych nieprawidłowości,  
spełnia podstawowe wymogi określone w art. 10 ustawy o rachunkowości.  
W dokumentacji podano m.in. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 
wyniku finansowego, wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji 
zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania  
z kontami księgi głównej. Opisano system informatyczny podając wykaz modułów 
wchodzących w skład zintegrowanego systemu komputerowego służącego  
do obsługi finansowo-księgowej oraz konkretnych programowych zasad ochrony.  

(dowód: akta kontroli str. 53-96, 163-167, 228-230,1312-1413) 

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, o której 
mowa w art. 4 ust. 5 uor – wobec niepowierzenia  tej odpowiedzialności na piśmie 
innej osobie i za jej zgodą – ponosi kierownik jednostki. 

W Ministerstwie pracownikom DEF i BDG powierzono, na podstawie art. 54 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych23 (ufp) obowiązki  
i odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości, co jest podstawową przesłanką 
uznania tych osób za głównego księgowego resortu i głównego księgowego 
ministerstwa. Zdaniem NIK, powierzenie obowiązków i odpowiedzialności głównemu 
księgowemu na podstawie art. 54 ufp nie jest równoznaczne z powierzeniem 
odpowiedzialności, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str. 158-160,178-189, 3052-3062, 3069) 

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

1. W dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla 
dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki, ani w żadnym innym 
dokumencie nie wskazano wersji oprogramowania komputerowego służącego do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie wskazano wersji oprogramowania 
obowiązującej zarówno na dzień przyjęcia polityki rachunkowości, ani kolejnych 
jego wersji. Stanowiło to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy  
o rachunkowości, zgodnie z którym w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości 

                                                      
21  Zarządzenie nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie polityki 

rachunkowości dla dysponenta głównego w zakresie części 25 Kultura fizyczna, części 40  
Turystyka oraz państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zarządzenie 
nr 5 Dyrektor Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 
polityki rachunkowości dla dysponenta III stopnia w zakresie części 25 Kultura fizyczna, części 40 
Turystyka Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Urzędu.  

22  Zarządzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spotu i Turystyki z dnia 25 listopada  
2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla dysponenta III stopnia  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki w zakresie części 25 Kultura fizyczna i sport oraz części 40 
Turystyka. Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr 6 z dnia  
3 sierpnia 2012 r. w sprawie gospodarki kasowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zarządzenie  
Nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 8 z dnia 22 lipca 2014 r.).  

23  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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należy określić wersję oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, jak 
również naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy stanowiącym, iż kierownik jednostki 
aktualizuje politykę rachunkowości.   

Dyrektor BDG jako przyczynę niewskazania wersji oprogramowania systemu, 
służącego do obsługi ksiąg rachunkowych oraz daty ich wprowadzenia podała,  
iż liczne zmiany wersji oprogramowania spowodowałyby częste zmiany  
w polityce rachunkowości jednostki. 

Zdaniem NIK, wysoka częstotliwość zmian wersji oprogramowania 
komputerowego nie upoważnia kierownika jednostki do niewywiązywania  
się z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości.   

(dowód: akta kontroli str. 1312-1366, 3525-3527) 

2. W planie kont ujętym w polityce rachunkowości dla dysponenta III stopnia  
nie uwzględniono następujących kont księgi głównej: 016 Dobra kultury i 750 
Przychody finansowe, określonych w załączniku nr 3  do rozporządzenia  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Konta te, zgodnie z posiadanym 
majątkiem i dokonywanymi przez Ministerstwo operacjami księgowymi, winny 
zostać wprowadzone.  

W wyjaśnieniach Dyrektor BDG podała, że konto 016 jest ujęte w ewidencji 
finansowo-księgowej, a plan kont przy najbliższej aktualizacji polityki 
rachunkowości dysponenta III stopnia zostanie uzupełniony. Zasady 
rachunkowości obowiązujące w MSiT przed wprowadzeniem nowego 
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości uwzględniały 
księgowania na koncie 750. W ramach szkoleń odbytych przez pracowników 
działu księgowości uzyskano informacje o zastosowaniu konta 720 Przychody  
z tytułu dochodów budżetowych w jednostkach rządowych, które miało służyć  
do ewidencjonowania wszystkich dochodów budżetowych oraz o możliwości 
pominięcia w zakładowym planie kont konta 750. Spowodowało to usunięcie  
z planu kont konta 750, a wszystkie dochody uzyskane przez jednostkę 
ewidencjonowano na koncie 720.  

Zdaniem NIK, informacje uzyskane na szkoleniach nie stanowią normy prawnej, 
a ponadto nieprecyzyjne i budzące wątpliwości zapisy rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości odnoszące się do zasad funkcjonowania 
konta 750 zostały wyeliminowane już w 2012 r. rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości (…)24.  

(dowód: akta kontroli str. 1312-1366, 3525-3527, 3140-3153) 

3. W Polityce rachunkowości dysponenta III stopnia w części dotyczącej wykazu 
przyjętych uproszczeń ujęto zapis, niezgodny z rozporządzeniem w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości, w zakresie ewidencjonowania zdarzeń  
na koncie 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich 
oraz środki z budżetu na inwestycje. Wskazano, że „Zapis na koncie 810/800 
dotyczący inwestycji dokonuje się równolegle z zaksięgowaniem faktury 

                                                      
24  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

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 2012 r. poz.121), które 
weszło w życie od 16 lutego 2012 r. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia kierownicy jednostek 
zostali zobowiązani dostosować zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych  
w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.      
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inwestycyjnej” mimo, że zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3  
do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości na koncie 810 
ewidencjonuje się równowartość wydatków dokonanych przez jednostki 
budżetowe ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, 
co oznacza, że ewidencji dokonuje się po dokonaniu zapłaty, a nie w chwili 
otrzymania faktury. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, 
jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnego 
ujemnego wpływu na rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 
Poziom wydatków majątkowych jest istotną pozycją w księgach  
i sprawozdaniach, dlatego też jednostka nie mogła przyjąć takiego 
uproszczenia. Dyrektor BDG wyjaśniła, że planowane jest wprowadzenie 
zmiany w polityce rachunkowości w zakresie księgowań na kontach 810/800, 
które będą zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości i dotyczyć będą całego roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1312-1366, 3140-3153, 3506-3524) 

4. W Polityce rachunkowości dysponenta III stopnia w opisie konta 072 Umorzenie 
pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych nie została ujęta informacja, że umorzenie odnosi się w ciężar 
kosztów w korespondencji z kontem 401 Zużycie materiałów i energii, co było 
niezgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. Jednostka, niezgodnie z treścią ekonomiczną, księgowała 
umorzenie zakupionych składników majątku na koncie 072 w korespondencji  
z kontem 013 Pozostałe środki trwałe lub 021 Pozostałe wartości niematerialne 
i prawne, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości.  
Dyrektor BDG podała, że umorzenie na koncie 401 jest księgowane 
każdorazowo przy księgowaniu faktury zakupowej w korespondencji z kontem 
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, jednocześnie na podstawie 
dokumentu otrzymanego z Biura Administracyjnego wykonywane jest 
księgowanie na koncie 013 i 072 lub 021 i 072. W polityce rachunkowości opis 
do konta 072 nie wskazuje jednoczesnego księgowania na koncie 401,  
co zostanie skorygowane przy aktualizacji polityki rachunkowości dla dysponenta 
III stopnia, zapisy oraz kolejność księgowania wyżej wymienionych operacji 
zostanie zmieniona. 

(dowód: akta kontroli str. 1312-1366, 3094-3127) 

5. Jednostka nie dostosowała zapisów polityki rachunkowości do faktycznie 
stosowanych zasad funkcjonowania konta 299, co stanowiło naruszenie art. 10 
ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kierownik jednostki aktualizuje 
dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.     

Informacje dotyczące opisu konta 299 zawarte w planie kont stanowiącym 
załącznik do polityki rachunkowości dysponenta III stopnia są niespójne 
z informacjami ujętymi w planie kont w systemie księgowym Quorum gm FK 
stosowanym przez MSiT do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W polityce 
rachunkowości podano, że konto 299 Rozliczenie podatku VAT jest kontem 
pozabilansowym służącym do rozliczenia sprzedaży i zakupów z podatkiem 
naliczonym podlegającym odliczeniu od podatku należnego oraz, że na koniec 
okresu ma nie wykazywać salda. Natomiast w księgach rachunkowych jest ono 
nazwane „Rozliczenie sprzedaży” i zdefiniowane jako konto bilansowe. Na dzień 
31 grudnia 2012 r. konto 299 wykazywało saldo w kwocie 90.556,50 zł. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że różna nazwa konta 299 wynikała z pomyłki pisarskiej 
ze strony służb finansowych MSiT. Wskazała, że konto 299 było kontem 
technicznym, a w polityce rachunkowości opisane zostało jako konto 



 

12 

pozabilansowe, które na koniec roku nie będzie wykazywało salda. Wyjaśniła,  
że wprowadzenie tego konta miało na celu jedynie prawidłowe rozksięgowanie 
faktur zakupowych i sprzedażowych i nie przewidywano, z uwagi na planowane 
przekazanie Stadionu Narodowego w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu  
w III kwartale 2012 r., iż będzie ono funkcjonowało do końca roku budżetowego. 
Z uwagi jednak na fakt przekazania Stadionu dopiero w styczniu 2013 r. konto 
musiało być nadal stosowane i to spowodowało, że na koniec 2012 r. na koncie 
tym powstało saldo Wn. 

 (dowód: akta kontroli str. 1312-1366, 3052-3064) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Ministerstwa w badanym obszarze. 

3. Inwentaryzacja   

W Ministerstwie roczną inwentaryzację za 2013 r. dla dysponenta części 25 Kultura 
fizyczna części 40 Turystyka oraz państwowych funduszy celowych przeprowadzono  
na podstawie Zarządzenia Nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 czerwca 2013 r.  
w sprawie polityki rachunkowości, natomiast dla dysponenta III stopnia na podstawie 
zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 25 
listopada 2009 r.25  
Pełną inwentaryzację okresową środków trwałych, wyposażenia i materiałów 
stanowiących majątek Ministerstwa przeprowadzono w 2011 r. na podstawie 
zarządzenia Nr 4 Dyrektora Generalnego z dnia 30 września 2011 r.26  

Terminy, częstotliwość i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji, określone w art. 26 
ust. 1 i 3 uor zostały zachowane, z wyjątkiem inwentaryzacji zapasów materiałów. 
W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji jednostka nie stwierdziła różnic 
inwentaryzacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.448-471, 552-569, 734-750, 1063-1082, 1367-1397, 2614-2790) 

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

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości 
inwentaryzację materiałów przeprowadza się w drodze spisu z natury raz na dwa 
lata. Jednocześnie zarządzeniem wewnętrznym Nr 36 z dnia 25 listopada 2009 r. 
postanowiono, że inwentaryzacja materiałów w drodze spisu z natury 
przeprowadzana będzie corocznie.  

Ostatnią inwentaryzację drogą spisu z natury Ministerstwo przeprowadziło w grudniu 
2011 r., w związku z czym w myśl przepisów ustawy o rachunkowości kolejny spis 
powinien być przeprowadzony w 2013 r., a zgodnie z wewnętrznymi przepisami 
również w 2012 r.   

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Ministerstwo dokonało inwentaryzacji materiałów 
jedynie w drodze weryfikacji stanu księgowego ze stanem magazynowym, co było 
niezgodne z wyżej wymienionymi przepisami.  

                                                      
25  Zarządzenie Nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sporu i Turystyki z dnia 25 listopada  

2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla dysponenta III stopnia  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki w zakresie części 25 Kultura fizyczna i sport oraz części 40 
Turystyka. 

26  Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 30 września  
2011 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej środków trwałych, 
wyposażenia i materiałów stanowiących majątek Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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Przedłożone przez jednostkę zestawienia stanów magazynowych sporządzone  
na dzień 31 grudnia 2013 r. jako dowód przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze 
spisu z natury nie można uznać za dokument potwierdzający fakt dokonania spisu. 
Zawierają one informacje w zakresie ilości i wartości poszczególnych pozycji 
asortymentowych wynikających z ewidencji magazynowej stanowiącej księgi 
pomocnicze, jak również dopisane ręcznie ilości faktyczne. Nie zostały zatem 
spełnione podstawowe założenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, według 
których w pierwszej kolejności należało ustalić rzeczywiste stany magazynowe (bez 
sugerowania się stanem wynikającym z ksiąg), a następnie po dokonaniu ich 
wyceny porównać ich wartość z danymi z ksiąg rachunkowych.  

Dodatkowo należy wskazać, że przed przekazaniem powyższych zestawień 
jednostka przedłożyła kontrolerom zbiorcze zestawienie inwentaryzacji aktywów  
i pasywów zatwierdzone przez Głównego Księgowego, z którego wynika,  
że na dzień 31 grudnia 2013 r. inwentaryzacja materiałów została przeprowadzona 
w drodze weryfikacji, a nie spisu z natury. Co do niespójnych informacji Dyrektor 
Generalny MSiT nie odniósł się w wyjaśnieniach. 

Dyrektor Generalny z upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki wyjaśniła,  
że Ministerstwo, na podstawie ustawy o rachunkowości, opracowało instrukcję 
inwentaryzacyjną dla dysponenta III stopnia w zakresie części 25 Kultura fizyczna 
oraz części 40 Turystyka. Powyższy dokument został przyjęty zarządzeniem nr 36 
Dyrektora Generalnego z 25 listopada 2009 r. Na podstawie wyżej wymienionego 
dokumentu w urzędzie przeprowadzana jest inwentaryzacja w drodze spisu z natury 
raz na cztery lata, natomiast corocznie przeprowadzana jest inwentaryzacja  
w drodze spisu z natury środków pieniężnych w gotówce znajdujących się  
w jednostce oraz materiałów znajdujących się w magazynie Ministerstwa, a także 
w drodze uzgodnienia i weryfikacji sald pozostałe rodzaje majątku. 
Coroczna inwentaryzacja w drodze spisu z natury w zakresie materiałów 
znajdujących się w magazynie przeprowadzana jest przez komórkę organizacyjną, 
do której zadań należy prowadzenie magazynu, tj. Biuro Administracyjne. Następnie 
na podstawie wcześniej przeprowadzonego sprawdzenia ilości materiałów  
w magazynie dokonywane są uzgodnienia stanów magazynowych pomiędzy Biurem 
Administracyjnym a komórką finansową Ministerstwa (od 2013 r. z Biurem Dyrektora 
Generalnego). Syntetyczny dokument uzgodnieniowy – zestawienie obrotów i sald 
stanów magazynowych zatwierdzany jest przez przedstawicieli Biura 
Administracyjnego oraz służby finansowe, jak i przez głównego księgowego. Tego 
rodzaju dokument znajduje się w protokole inwentaryzacyjnym przekazywanym  
do kierownika jednostki w terminie wymaganym przepisami prawa. 

Wskazała również, że stosowanie zasad obowiązujących przy realizacji spisu  
z natury przeprowadzanego co cztery lata wobec wykonywanego corocznie spisu 
materiałów w magazynie nie było intencją autora – Dyrektora Generalnego MSiT. 
Realizowanie tak czasochłonnego i skomplikowanego procesu w odniesieniu do 
składników majątku o stosunkowo niewielkiej ilości i wartości znajdujących się  
w magazynie MSiT byłoby niecelowe i ekonomicznie nieracjonalne. Omawiane 
zarządzenie – instrukcja inwentaryzacyjna dla dysponenta III stopnia  
nie zobowiązuje pracowników Ministerstwa do sporządzania spisu z natury 
materiałów znajdujących się w magazynie według zasad określających tryb 
postępowania przy realizowanej co cztery lata inwentaryzacji, pozostawiając  
im w tym przypadku większą swobodę, nie można uzależniać stwierdzenia faktu 
przeprowadzenia spisu od rodzaju dokumentu, który powstał w jego wyniku. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pani Dyrektor, która wskazuje  
na to, że przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów według zasad określonych  
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w instrukcji inwentaryzacyjnej dla inwentaryzacji w drodze spisu z natury 
przeprowadzanej co cztery lata byłoby niecelowe i ekonomicznie nieracjonalne.  
W kwestii tej należy stosować przepisy ustawy o rachunkowości, aktu nadrzędnego 
nad wewnętrznymi przepisami, określającymi sposób i częstotliwość inwentaryzacji.  
Ustosunkowując się do złożonych wyjaśnień NIK zauważa, że to sama jednostka, 
w drodze wewnętrznych regulacji, zwiększyła częstotliwość przeprowadzania 
inwentaryzacji materiałów w drodze spisu z natury z dwóch lat na coroczną.  
Odnosząc się do wątku pozostawienia pracownikom większej swobody w tworzeniu 
dokumentów nieuregulowanie w wewnętrznych procedurach nie zwalnia  
ze stosowania przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przypadku ustawy  
o rachunkowości, która wskazuje jak winien przebiegać proces inwentaryzacji 
w drodze spisu z natury. Ustawa nie przewiduje różnych metod, procesów 
przeprowadzania spisu z natury dla różnych składników majątkowych, wprowadza 
tylko różną częstotliwość ich stosowania.   

NIK zwraca uwagę, że celem inwentaryzacji w drodze spisu z natury, który 
odczytujemy z art. 26 ust. 1 pkt 1 uor jest ustalenie rzeczywistego stanu składników 
majątkowych poprzez dokonanie spisu ich ilości, wyceny tych ilości, a następnie 
porównania wartości z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W przypadku 
wystąpienia różnic zakłada wyjaśnienie ich, a następnie rozliczenie w księgach.  
Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Pani Dyrektor, że ustawa  
o rachunkowości zobowiązuje jedynie jednostki do przeprowadzenia spisu z natury  
z określoną częstotliwością, a nie reguluje szczegółowo trybu dokonywania takiego 
spisu.  

Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy  
o rachunkowości nosi znamiona czynu określonego w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1367-1397, 2622-2630, 2765-2811) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Na obniżenie 
oceny wpłynęła nieprawidłowość w zakresie inwentaryzacji zapasów materiałów.  

4. Księgi rachunkowe   

Księgi rachunkowe za 2013 r. 

Ministerstwo prowadzi księgi rachunkowe z wykorzystaniem zintegrowanego 
systemu informatycznego Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.  
w dwóch bazach, tj. PLAN i MSiT. Baza MSiT obejmuje zapisy księgowe w zakresie 
ksiąg rachunkowych, w których ujmuje się operacje i zdarzenia gospodarcze 
wyodrębnionych grup zdarzeń właściwych dla dysponenta części i dysponenta  
III stopnia. Natomiast baza PLAN obejmuje zapisy w zakresie państwowych 
funduszy celowych, tj. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). W każdym systemie ksiąg rachunkowych dane 
bilansu zamknięcia za 2012 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg 
rachunkowych, jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem salda 
konta 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w kwocie 99.717,37 zł, które 
zostało wprowadzone jako stan początkowy na koncie 221 Należności z tytułu 
dochodów budżetowych (nieprawidłowość nr 16 w tym rozdziale).  

Zapisy kont księgowych (bilansowych) i dziennika były zgodne z zestawieniem 
obrotów i sald za 2013 r., a ich suma wynosiła dla: dysponenta cz. 25 – 
1.216.404.427,22 zł, dysponenta cz. 40 – 221.093.641,46 zł, FRKF – 
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72.025.333.010,14 zł, FZSdU – 1.733.630.057,56 zł oraz dysponenta III stopnia 
4.489.459.306,42 zł.  

Pod datą 31 grudnia 2013 r. Ministerstwo zaksięgowało operacje gospodarcze  
na kwotę 1.241.034,61 zł27, 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 
wykonania budżetu państwa28.  

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, podlegające księgowaniu, z wyjątkiem 
niżej opisanych przypadków, zostały prawidłowo udokumentowane, poprawnie ujęte 
w księgach rachunkowych na odpowiednich kontach zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną, we właściwym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zasady 
memoriału i współmierności. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów 
odpowiadały wymogom ustawy o rachunkowości, zawierały potwierdzenie 
przeprowadzenia kontroli pod względem formalnym i merytorycznym oraz 
wskazanie okresu, którego dotyczyły. Posiadały podpisy stwierdzające ich 
zakwalifikowanie do ujęcia w księgach oraz dekretację, z uwzględnieniem zapisu  
art. 21 ust. 1a pkt 2 uor. 

(dowód: akta kontroli str. 228-230, 689-750, 1048-1052, 472-496, 570-578,  
1083-1086,1090-1106, 1312-1315, 2917-2940, 3031, 3565-3568) 

Księgi rachunkowe za 2014 r. 

Dane bilansu zamknięcia za 2013 r. wprowadzono jako bilans otwarcia na dzień 
1 stycznia 2014 r. Zapisy kont księgowych (bilansowych) i dziennika były zgodne  
z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.,  
a ich suma wynosiła dla: dysponenta cz. 25 i cz. 40 – 457.123.829,94 zł,  
FRKF – 44.725.312.666,02 zł, FZSdU – 1.252.930.042,81 zł oraz dysponenta III 
stopnia 6.858.921.401,52  zł.  

Za wyjątkiem niżej opisanych przypadków nie stwierdzono innych nieprawidłowości 
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 508-513, 585-591, 756-759,1087-1089, 3029-3051, 3565) 

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

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dysponenta części budżetowych  
25 Kultura fizyczna i 40 Turystyka oraz państwowych funduszy celowych  

1. W grudniu 2013 r. na niewłaściwych kontach analitycznych do konta 130 
Rachunek bieżący jednostki zaksięgowano operacje gospodarcze na łączną 
kwotę 9.429.773,95 zł. Stanowiło to w odniesieniu do kont analitycznych 
naruszenie art. 4 ust. 2 uor, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje 
gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.  

W wyniku powyższego na koncie analitycznym 130-25-1202 Rachunek bieżący 
jednostki – wydatki Komisji powstało saldo Ma w wysokości 9.429.173,95 zł,  
a na koncie 130-25-1201 Rachunek bieżący jednostki – wydatki dysponenta  

                                                      
27  W tym cz. 25: 1 226.502,40 zł oraz cz. 40: 14 532,21 zł. 
28  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). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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III stopnia cz. 25 powstało saldo Wn w kwocie 9.428.573,9529 zł, podczas gdy 
salda na tych kontach powinny wynosić 0,00 zł. Powyższe błędne księgowania 
nie miały wpływu na saldo konta syntetycznego 130. 

Dyrektor DEF w złożonym wyjaśnieniu potwierdziła, że powyższe operacje 
ujęte zostały w księgach rachunkowych niewłaściwie.  

(dowód: akta kontroli str. 190-208,478) 

2. Na dzień bilansowy Ministerstwo nie zaktualizowało wartości należności cz. 25  
z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji poprzez niedokonanie odpisów 
aktualizujących wartość tych należności. Z ewidencji księgowej wynika,  
że w jednostce występowały należności z tytułu rozliczenia dotacji 
kwestionowane przez dłużników na łączną kwotę 991.075,97 zł30, w tym odsetki 
197.251,00 zł. Termin płatności tych należności przypadał na lata 2011-2012. 
Zważywszy na fakt kwestionowania przez dłużników powyższych należności 
oraz znaczny stopień ich przeterminowania istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo ich nieściągalności, w związku z czym wystąpiły 
przesłanki uzasadniające utworzenie odpisu aktualizującego. Nieutworzenie 
odpisów aktualizujących na ww. należności stanowiło naruszenie art. 35b ust. 1 
pkt 3 i 5 uor i § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz naruszenie zasady ostrożnej wyceny wynikającej z art. 7 
uor.  

Dyrektor DEF wyjaśniła, że nie tworzono odpisów aktualizujących, gdyż nie 
wystąpiły przesłanki wyszczególnione w art. 35b ustawy o rachunkowości. 
Wskazała, że należności te mają szczególny charakter, gdyż wynikają  
ze zwrotów dotacji, których dochodzenie określone jest w ustawie o finansach 
publicznych. Jednocześnie podała, że przypisując kwotę do zwrotu 
Departament jest przekonany, że przedmiotowe należności nie są zagrożone 
ryzykiem nieściągalności, jednocześnie wyklucza sytuację, w której wystąpiłaby 
korelacja między okresem przeterminowania a niebezpieczeństwem ich 
wyegzekwowania.  

Zdaniem NIK fakt, że należności z tytułu rozliczenia dotacji dochodzone  
są w oparciu o ustawę o finansach publicznych nie ma znaczenia dla obowiązku 
aktualizacji ich wartości. Ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nie wyłączają należności z tytułu 
dochodów i wydatków budżetowych z obowiązku aktualizacji wartości. 
W przypadku przedmiotowych należności wystąpiły przesłanki utraty ich 
wartości, określone w art. 35 b ust. 1 pkt 3 i 5 uor, a zatem należało utworzyć 
odpisy aktualizujące. Skutkiem powyższej nieprawidłowości było zawyżenie 
wartości bilansowej należności cz. 25 oraz zawyżenie wyniku finansowego  
o kwotę 991.075,97 zł w związku z niezaksięgowaniem odpisów w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 793.824,97 zł oraz w ciężar 
kosztów finansowych w kwocie 197.251,00 zł.         

(dowód: akta kontroli str.168-177, 312-396, 654-659) 

3. Ministerstwo na dzień bilansowy nie zaktualizowało kwestionowanej przez 
dłużnika należności Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu rozliczenia 

                                                      
29  Saldo jest wynikiem zawyżenia zapisów o kwotę 9.429.173,95 zł oraz zaniżenia o kwotę 600,00 zł. 
30 […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorcy – dokonano przez NIK na podstawie 

art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 
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dotacji na kwotę 141.287,22 zł31. Zważywszy na fakt kwestionowania przez 
dłużnika powyższej należności istnieje wysokie prawdopodobieństwo jej 
nieściągalności, w związku z czym wystąpiły przesłanki uzasadniające 
utworzenie odpisu aktualizującego. Nieutworzenie odpisów stanowiło 
naruszenie art. 35 b ust.1 pkt 3 uor i § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz  naruszenie zasady ostrożnej wyceny 
wynikającej z art. 7 uor.  

Dyrektor DEF wyjaśniła, że nie mając pewności co do braku istnienia majątku 
dłużnika Departament nie utworzył odpisu aktualizującego.  

Zdaniem NIK powodem, dla którego należało utworzyć odpis aktualizujący na 
powyższą należność był fakt jej kwestionowania przez dłużnika, co zgodnie  
z art. 35 b ust.1 pkt 3 uor było wystarczającą przesłanką do utworzenia odpisów. 
Skutkiem powyższej nieprawidłowości było zawyżenie wartości bilansowej 
należności i stanu FRKF32 o kwotę 141.287,22 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 639-659) 

4. Ministerstwo nie zaktualizowało należności Funduszu Zajęć Sportowych  
dla Uczniów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę 
będącą reklamą napojów alkoholowych. W ewidencji księgowej występowały 
przeterminowane należności w łącznej kwocie 354.873,19 zł przypisane na 
podstawie: deklaracji DRA-1 – w kwocie 168.688,02 zł33, informacji z Urzędów 
Skarbowych (US) o ustaleniach kontroli w kwocie – 14.538,00 zł34 oraz wyników 
kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) w zakresie 
deklarowania, obliczania i wnoszenia na rachunek FZSdU opłat – kwota 
171.647,17 zł35. W odniesieniu do należności przypisanych na podstawie 
informacji z US i UKS przedsiębiorcy nie złożyli deklaracji DRA-1, kwestionując 
należność. Zważywszy na fakt znacznego przeterminowania powyższych 
należności jak również na fakt ich kwestionowania przez dłużników istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo ich nieściągalności, w związku z czym wystąpiły 
przesłanki uzasadniające utworzenie odpisu aktualizującego. Nieutworzenie 
odpisów aktualizujących na ww. należności stanowiło naruszenie art. 35 b ust. 1 
pkt 3 i 5 uor i § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz zasady ostrożnej wyceny wynikającej z art. 7 uor. Skutkiem 
powyższego było zawyżenie wartości bilansowej należności oraz stanu FZSdU 
o 354.873,19 zł  

                                                      
31 […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie 

art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

32  Zgodnie z § 8 ust.3  rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, odpisy 
aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają 
fundusze. 

33 […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

34  […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 

35 […] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 
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Dyrektor DEF w złożonych wyjaśnieniach, dotyczących przedmiotowych opłat, 
potwierdziła fakt nie dokonania odpisów aktualizujących wartość należności, nie 
wyjaśniając jednak przyczyn odstąpienia od utworzenia tych odpisów.  

(dowód: akta kontroli str.209-224,760-1038) 
 

 
W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia 

5. Ministerstwo nie zaksięgowało na kontach księgi głównej amortyzacji środków 
trwałych za IV kwartał 2013 r. naliczonej w księdze inwentarzowej (rejestr nr 21 
Stadion - Środki trwałe) w łącznej kwocie 326.948,32 zł.  

Stanowiło to naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie  
z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić 
w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 
sprawozdawczym. W wyniku powyższego zaniżono koszty działalności 
Ministerstwa, a w księgach rachunkowych nastąpiła niezgodność pomiędzy 
ewidencją syntetyczną konta 071 Umorzenie środków trwałych a ewidencją 
analityczną w postaci księgi inwentarzowej. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że różnica ta wynikała z nieprawidłowego wykonania 
wydruków z modułu ŚT, tj. wskazania okresu umorzenia do 31 października 
2013 r., a winno być 31 grudnia 2013 r. Wskazała, że korekta umorzenia 
zostanie dokonana w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1580-1587, 1675-1751, 1758, 1809-1870, 3233-3401) 

6. Ministerstwo błędnie zaklasyfikowało do środków trwałych jako zwiększenie ich 
wartości początkowej, zakupioną w dniu 1 października 2013 r. usługę 
wdrożenia funkcjonalności „proxy” na urządzeniu FortiGate-200B na kwotę 
4.674,00 zł, która nie powodowała zwiększenia jego wartości użytkowej. 
Dokumentem księgowym 2013/12/480 z dnia 31.12.2013 r. zaksięgowano  
ją na koncie 011 jako zwiększenie wartości środka trwałego zakupionego w dniu 
8 października 2010 r. ujętego w księdze inwentarzowej pod poz. T/937  
w rejestrze nr 16 – Środki trwałe informatyczne. Skutkiem powyższego było 
zawyżenie wartości bilansowej środków trwałych o kwotę 4.674,00 zł  oraz 
wyniku finansowego za 2013 r. 

Powyższe stanowiło naruszenie art. 4 ust. 2 uor w związku z art. 31 ust. 1 uor. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się 
w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że niewłaściwie zinterpretowano zasady klasyfikacji 
aktywów trwałych w przypadku usługi proxy.  

(dowód: akta kontroli str. 1580-1587, 1758, 1773-1808, 3233-3408, 3545-3555) 

7. Zakupiony w dniu 11 października 2013 r. dysk Kingston SSD 240GB KC300  
do urządzenia zabezpieczającego Fortigate na kwotę 945,00 zł został ujęty  
w 2013 r. na kontach księgi głównej na koncie 011 Środki trwałe jako 
zwiększenie wartości środka trwałego, ujętego w księdze inwentarzowej pod 
poz. T/937 w rejestrze nr 16 – Środki trwałe informatyczne. Natomiast w księdze 
inwentarzowej MSiT – w module Środki trwałe przedmiotowe zwiększenie 
wartości środka trwałego ujęto w 2014 r. W wyniku tego powstała niezgodność 
pomiędzy ewidencją syntetyczną (księga główna) i analityczną (księgi pomocnicze).  

Zgodnie z art. 16 ust. 1 uor konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące 
uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Tym samym 
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powinna zachodzić pełna zgodność pomiędzy zapisami na kontach księgi 
głównej i pomocniczej. Powyższe w odniesieniu do ksiąg pomocniczych 
stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci 
zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że za właściwe należy uznać dane ujęte w księgach 
rachunkowych w module FK (księga główna). 

(dowód: akta kontroli str. 1580-1587, 1758, 1773-1808, 3233-3408) 

8. Ministerstwo nie naliczało amortyzacji od środka trwałego ujętego w dniu 1 lipca 
2011 r. w księdze inwentarzowej nr 16 pod pozycją T/942 (Serwer Dell 
Poweredge R710Rack 3Y E5507) o wartości początkowej 15.394,68 zł,  
ze względu na to, iż mylnie wprowadzono w systemie stawkę umorzenia 0%.  
W związku z powyższym w latach 2011-2013 nie dokonano umorzenia tego 
środka trwałego, co skutkowało zawyżeniem wartości środków trwałych ujętych 
w bilansie w latach 2011-2013, jak również zaniżeniem kosztów ujętych  
w rachunku zysków i strat w latach 2011-2013.  

Stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 1 uor oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, zgodnie z którymi środki trwałe 
podlegają umorzeniu lub amortyzacji. 

Dyrektor BDG potwierdziła, że od kwoty 15.394,68 zł dotyczącej zakupu 
serwera nie dokonano umorzenia. W związku z powyższym wartość bilansowa 
środków trwałych została zawyżona o kwotę 11.161,23 zł (umorzenie do 
31.12.2013 r. przy stawce 30%), tym samym o tę kwotę zostały zaniżone koszty 
ewidencjonowane na koncie 400 Amortyzacja prezentowane w rachunku 
zysków i strat. Ponadto wyjaśniła, że korekta zostanie dokonana przy 
księgowaniu umorzenia za 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1580-1587, 1758, 1773-1804, 3233-3401) 

9. W dniu 26 kwietnia 2013 r. w księgach rachunkowych zapisem Wn 011 Środki 
trwałe Ma 080 Środki trwałe w budowie na stan ewidencji środków trwałych 
przyjęto defibrylatory AED PLUS wyceniając je w kwocie brutto 10.614,24 zł 
obejmującą podatek VAT36 (netto 9.828,0 zł oraz VAT 786,24 zł), podczas gdy 
podatek ten wykazany w fakturze zakupu został odliczony37. Zgodnie z art. 28 
ust. 1 pkt 1 w związku z art.28 ust. 2 ustawy o rachunkowości środki trwałe 
wycenia się w cenie nabycia, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, bez 
podlegającego odliczeniu podatku VAT. 

Skutkiem powyższego działania było zawyżenie wartości środków trwałych 
ewidencjonowanych na koncie 011 i powstanie salda Ma na koncie 080 w kwocie 
786,24 zł stanowiącej wartość odliczonego podatku  VAT.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych  
w wartości brutto wynikało z faktu, że nigdy w dotychczasowej działalności 
Ministerstwa Sportu i Turystyki nie prowadzono działalności gospodarczej 
skutkującej rozliczeniami podatku VAT, z którego jednostka jest zwolniona. 
Przyjęcie wskazanych środków trwałych w wartości brutto było incydentalnym 
przypadkiem. W chwili obecnej MSiT nie prowadzi działalności gospodarczej i nie 
rozlicza podatku VAT, w związku z tym nie istnieją przesłanki do błędnej 
interpretacji przepisów uor. 

                                                      
36  Podatek od towarów i usług. 
37  Dokument księgowy nr 2012/12/429 z 27.12.2012 r. 



 

20 

(dowód: akta kontroli str. 1580-1587, 1758, 1810-1832, 3140-3153, 3224-3232, 
3506-3524) 

10. Ministerstwo nieprawidłowo wyceniło przyjęte na stan nieodpłatnie otrzymane 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. W dniu 30 kwietnia 2013 r.  
do ksiąg rachunkowych wprowadzono urządzenie Laser-Canon, zestaw 
komputerowy stacjonarny oraz oprogramowanie CorelDraw na łączną kwotę 
9.127,21 zł (w tym środki trwałe 8.311,72 zł oraz pozostałe wartości 
niematerialne i prawne w kwocie 815,49 zł), przyjmując wartość na podstawie 
kopii faktur wystawionych w 2011 r. na rzecz podmiotu przekazującego składniki 
majątku, tj. Polskiego Komitetu Olimpijskiego będącego związkiem 
stowarzyszeń.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 uor wartość początkową środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt 
wytworzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, 
a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, jego wyceny dokonuje się według 
ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, co wynika z art. 28 
ust. 2 uor. Wycena zastosowana przez Ministerstwo nie odpowiada aktualnej  
na dzień przyjęcia składników majątku cenie sprzedaży, po której składnik winien 
zostać wprowadzony do ewidencji, bowiem nie uwzględnia trwałej utraty wartości 
wynikającej ze zużycia składnika majątkowego.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że przyjęcia składników majątkowych od Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego dokonano na podstawie protokołu z 7 maja 2013 r., 
którego załączniki zawierają specyfikację przekazanego wyposażenia, środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Wymienione 
wyposażenie o wartości 9.127,21 zł zostało zakupione na potrzeby Klubu Polska 
przez Polski Komitet Olimpijski. Z chwilą przyjęcia wyposażenia na stan majątku 
ministerstwa uznano dostarczone kopie faktur zakupu jako wystarczające 
dokumenty do ich wyceny. 

(dowód: akta kontroli str. 1546-1560, 1580-1587, 1758, 1805-1808, 1894,  
3140-3153, 3218-3223, 3506-3524) 

11. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych: 
a) zakupiona licencja na oprogramowanie do zarządzania i wykonywania kopii 

zapasowych serwerów pracujących w strukturze informatycznej 
Ministerstwa o wartości 38.622,00 zł, wprowadzona do ksiąg w grudniu 
2013 r. w księdze inwentarzowej, została umorzona w 100%; umorzenie  
to nie było zaewidencjonowane w księdze głównej; jednorazowe umorzenie 
w odniesieniu do ksiąg inwentarzowych stanowiło naruszenie § 6 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości; ponadto, 
zgodnie z art. 16 ust. 1 uor, konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy 
będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej,  
a w tym przypadku tak nie było; w konsekwencji wystąpiła niezgodność 
stanu umorzenia wykazanego w księdze głównej i zawyżonego stanu  
w księdze inwentarzowej;   

b) nieodpłatnie otrzymana licencja na program CorelDraw o wartości księgowej 
815,49 zł wprowadzona do księgi głównej w kwietniu 2013 r. została 
umorzona w 100%, podczas gdy w księdze inwentarzowej umorzenia nie 
dokonano; stanowiło to naruszenie ww. art. 16 ust. 1 uor;  
w konsekwencji wystąpiła niezgodność stanu umorzenia wykazanego  
w księdze głównej i zaniżonego stanu w księdze inwentarzowej; 
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c) wartość zespołów komputerowych – środków trwałych Klub Polska  
w księdze głównej w 2012 r. została dwukrotnie umorzona38, tj. raz jako 
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz drugi raz jako środków 
trwałych, przez co zawyżono w księdze głównej umorzenie o kwotę 
5.561,75 zł; natomiast w księdze inwentarzowej umorzenie ujęto właściwie, 
tj. tylko w rejestrze środków trwałych nr 28.  

W konsekwencji wystąpiła niezgodność stanu umorzenia wykazanego  
w księdze inwentarzowej i zawyżonego umorzenia w księdze głównej.  
Łącznie w wyniku nieprawidłowości wykazanych w punktach od a) do c) stan 
umorzenia wykazany w księdze głównej i inwentarzowej jest niezgodny o kwotę 
32.244,76 zł.  

Dyrektor BDG w złożonych wyjaśnieniach potwierdziła powyższe niezgodności.  

(dowód: akta kontroli str. 1546-1556, 1871-1894, 3094-3127, 3240-3245) 

12. W kwietniu 2013 r. błędnie zaksięgowano umorzenie programu CorelDraw  
na koncie 072 - analityka umorzenie pozostałych środków trwałych zamiast na 
koncie 072 - analityka umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku 
powyższego stan środków trwałych zaniżono o kwotę 815,49 zł, zawyżając 
jednocześnie stan wartości niematerialnych i prawnych. Stanowiło to naruszenie 
art. 4 ust. 2 uor, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje 
się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie  
z ich treścią ekonomiczną.    

Dyrektor BDG potwierdziła powyższą nieprawidłowość jednocześnie wskazując, 
że nie spowodowało to zmiany w łącznej wysokości umorzenia pozostałych 
środków trwałych i WNiP wykazanych w sprawozdaniu rocznym.  

Zdaniem NIK, powyższa nieprawidłowość nie wpłynęła na łączną wartość 
umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jednak  
ze względu na to, że wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych wykazuje się w sprawozdaniu finansowych rozłącznie, tj. w poz. A.I. 
oraz poz. A.II. aktywów, to powyższy błąd księgowy spowodował wykazanie 
nieprawidłowych wartości w sprawozdaniu.   

 (dowód: akta kontroli str. 1546-1556, 1580-1614, 3094-3127) 

13. We wrześniu 2013 r. wprowadzono do księgi głównej i inwentarzowej na stan 
pozostałych wartości niematerialnych i prawnych projekt LOGO oraz księgę 
znaku MSiT na kwotę 13.055,00 zł, który został zakupiony w 2009 r. i w tym 
okresie odniesiony bezpośrednio w ciężar kosztów39 w kwocie 12.505,00 zł. Jego 
wartość w księgach 2013 r. została powiększona o 550,00 zł o opłatę uiszczoną 
do Urzędu Patentowego za zarejestrowanie znaku graficznego. Kwota  
13.055,00 zł została wprowadzona do księgi głównej na kontach przeznaczonych 
do ewidencjonowania składników majątkowych, które podlegają umorzeniu 
jednorazowemu zapisem Wn 021 Ma 072, zamiast na kontach stosowanych  
w przypadku składników umarzanych i amortyzowanych zapisem Wn 020  
Ma 071. Ponadto w księdze inwentarzowej40 wprowadzono przedmiotowy 
składnik nie wykazując jego umorzenia w wysokości 12.505,00 zł, tj. w wysokości 
kwoty odniesionej w ciężar kosztów już w 2009 r. Składnikowi nadano stawkę 

                                                      
38  Dokument księgowy nr 2012/12/663 z 31.12.2012 r. poz. 6 i 25. 
39  Zapis księgowy Wn 400 – Koszty według rodzajów, Ma 201 – rozrachunki z odbiorcami  

i dostawcami, na podstawie protokołu odbioru LOGO z dnia 16.12.2009 r., poz. zapisu 
2009/12/413. 

40  W rejestrze nr 17 pod poz. TO/332 
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amortyzacyjną w wysokości 50%, naliczając ponownie umorzenie i amortyzację 
od wartości, która już uprzednio została odniesiona w ciężar kosztów. Kwota 
naliczonej amortyzacji za IV kwartał 2013 r. wyniosła 1.631,86 zł,  
co zaewidencjonowano na kontach Wn 400 Ma 071 pod pozycją 2013/12/475  
z 31 grudnia 2013 r. Nie skorygowano natomiast kosztów z lat ubiegłych o kwotę 
12.505,00 zł poprzez korektę funduszu jednostki.  

Powyższe naruszało art. 4 ust. 2 uor, który stanowi, że zdarzenia, w tym 
operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną, naruszało zasady funkcjonowania kont 021 i 072, 
określone w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz art. 16 ust. 1 uor, zgodnie z którym konta ksiąg 
pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem 
zapisów kont księgi głównej.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że Logo MSiT wprowadzono na stan wartości 
niematerialnych i prawnych na podstawie przeprowadzonej weryfikacji 
dokumentów we wrześniu 2013 r. Natomiast księgowania na koncie 021 
dokonano w wyniku pomyłki, co spowodowało umorzenie jednorazowe na koncie 
072 w momencie przyjęcia. Konto kosztów nie zostało skorygowane i wynikało  
z błędu pracownika wydziału księgowego. 

W wyniku powyższej nieprawidłowości zawyżono fundusz jednostki 
o 12.505,00 zł poprzez nieskorygowanie kosztów z lat ubiegłych. Ponadto 
wystąpiła niezgodność stanu umorzenia wykazanego w księdze głównej 
i w księdze inwentarzowej. Stan w księdze głównej był zawyżony o 13.055,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1546-1552, 1874, 1879-1887, 3140-3153, 3210-3217) 

14. Wartości niematerialne i prawne na łączną kwotę 291.356,34 zł, zakupione  
i przyjęte do użytkowania w latach 2010-2011, ujęto w księdze inwentarzowej41 
oraz w księdze głównej zapisem Wn 020 Ma 080 dopiero w marcu 2013 r.   

Zaewidencjonowana w marcu 2013 r. wartość na kwotę 102.480,00 zł42 dotyczyła 
opracowania i wdrożenia systemu informatycznego – System Informacji Sportowej 
– realizacja I etapu – analizy przedwdrożeniowej, przy czym etapy II i III ujęte 
zostały w księgach już w sierpniu i wrześniu 2011 r. i od tego czasu były 
użytkowane. Pozostałe pozycje na kwotę 188.876,34 zł dotyczyły systemu obiegu 
dokumentów ESOD etap I, II, III; modyfikacji programu AZF oraz rozszerzenia 
licencji Axence nVision i odebrane były oraz użytkowane od 2011 r.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych 
dokonano w 2013 r. w związku z przeprowadzeniem analizy dotyczącej majątku 
Ministerstwa w zakresie wartości niematerialnych i prawnych. Niewprowadzenie 
do księgi inwentarzowej systemu informatycznego SIS – I etap, systemu ESOD  
i modułu AZF, spowodowane było niezachowaniem prawidłowej ścieżki obiegu 
dokumentu. Zdaniem Dyrektor, powyższe przypadki należy potraktować jako 
sporadyczne, z uwagi na realizację w owym czasie inwestycji Budowa Stadionu 
Narodowego i w związku z tym, bardzo dużą ilością dokumentów wpływających 
w okresie 2010-2012 do Ministerstwa.  

Ujęcie dopiero w marcu 2013 r. w księgach rachunkowych przedmiotowych 
wartości stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie  
z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 

                                                      
41  W rejestrze nr 17 w pozycjach TO/327, TO/328, TO/329, TO/330. 
42  Wartość ujęta w księdze inwentarzowej w  pozycji TO/327. 
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w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 
sprawozdawczym. 

Nieujęcie w księgach rachunkowych przedmiotowych wartości niematerialnych 
i prawnych w latach 2011-2012 skutkowało zaniżeniem wartości niematerialnych 
i prawnych oraz zawyżeniem środków trwałych w budowie ujmowanych  
w bilansach jednostki za powyższe lata, jak również w bilansie otwarcia 2013 r.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała również zaniżeniem kosztów43 2012 r.  
o kwotę 145.678,1744 zł, a w 2013 r. o 36.419,5545 zł w związku z nienaliczeniem 
umorzenia i amortyzacji od powyższych składników majątkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1546-1552, 1872-1887, 3140-3182) 

15. Określono różne stawki amortyzacji dotyczące tożsamych rodzajowo wartości 
niematerialnych i prawnych. Dla II i III etapu opracowania i wdrożenia Systemu 
Informacji Sportowej przyjęto stawkę amortyzacji 30%, a dla I etapu stawkę 
50%. Taka sytuacja wystąpiła również w przypadku licencji na oprogramowanie 
FortiGate-200B, dla której przyjęto stawkę amortyzacji 30%, a dla licencji  
na oprogramowanie FortiAnalyzer 100C stawkę 50%.  

Powyższe stanowiło naruszenie przyjętych zasad polityki rachunkowości 
odnoszących się do stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.   
Dyrektor BDG wyjaśniła, że w obu wyżej wymienionych przypadkach błędnie 
przypisano stawki amortyzacji 30%. W związku z tym dokonane umorzenie 
należy skorygować odpowiednio o 70.882,00 zł i 660,55 zł.  

W związku z powyższym w latach 2011-2013 umorzenie (a tym samym koszty 
amortyzacji) zostały zaniżone odpowiednio o 9.394,00 zł, 30.744,00 zł oraz  
o 31.404,55 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1546-1552, 1872-1878, 3233-3239, 3393-3401) 

16. Jednostka nie zachowała zasady ciągłości bilansowej wprowadzając jako saldo 
bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. na koncie 221 Należności z tytułu 
dochodów budżetowych kwotę 99.717,3746 zł będącą saldem końcowym  
na dzień 31 grudnia 2012 r. na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami  
i dostawcami.  
Stanowiło to naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
stany aktywów i pasywów, wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich 
zamknięcia, należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok 
obrotowy księgach rachunkowych. 
Dyrektor BDG wyjaśniła, że w bilansie otwarcia 2013 r. w należnościach z tytułu 
dochodów budżetowych ujęto wykazane w bilansie zamknięcia 2012 r. 
należności z tytułu dostaw i usług, których termin płatności minął 31 grudnia  
2012 r. Zapisy na koncie 221 zostały wprowadzono do dokumentu - Bilans 
otwarcia 2013, bez korespondencji z żadnym kontem. Stwierdziła, że powyższe 
nie miało wpływu na sumę w pozycji B.II. oraz sumę bilansową. 

(dowód: akta kontroli str. 2031-2039, 2929-2932, 2947, 3052-3064) 

17. Ministerstwo nie wykazało w księgach rachunkowych 2012 r. i 2013 r. 
przysługujących Skarbowi Państwa wierzytelności – wynikających z realizacji 

                                                      
43  Dla potrzeb kontroli  nie wyliczano  umorzenia i amortyzacji  za 2011 r. ze względu na niepewność 

co do dokładnej ilości miesięcy, za który w 2011 r należało naliczyć powyższe.   
44  Kwota amortyzacji za okres 12-u miesięcy od wartości 291.356,34 zł wg stawki 50%.  
45  Kwota amortyzacji za okres 3-ch miesięcy od wartości 291.356,34 zł wg stawki 50%. 
46  Salda kont analitycznych 201-25-***-4260 oraz 201-25-***-4300, 201-25-***6050. 
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umowy na budowę Stadionu Narodowego  – na łączną kwotę 674.262.248,54 zł 
[….] 47  

Niezaksięgowanie powyższych należności w 2012 r., jak również w 2013 r. 
stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 uor, zgodnie z którym do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu 
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Należności 
te, ze względu na wysokie prawdopodobieństwo ich nieściągalności, zgodnie  
z art. 35b ust. 1 pkt 1 i 3 uor, powinny być objęte odpisem aktualizującym. 

Powyższa nieprawidłowość skutkowała zaniżeniem przychodów i kosztów 
wykazanych w sprawozdaniu za 2012 r., a w konsekwencji zawyżeniem  
i zaniżeniem funduszu jednostki w 2013 r. o 674.262,248,54 zł. 

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki w wyjaśnieniach podała: 
„Zgłaszanie wierzytelności, w ramach postępowania upadłościowego, 
obejmującego likwidację majątku upadłego – czterech z pięciu członków 
Konsorcjum Generalnego Wykonawcy odbywało się w kilku terminach w latach 
2012-2013. W stosunku do piątego członka Konsorcjum nie została ogłoszona 
upadłość z uwagi na brak środków wystarczających na pokrycie postępowania 
upadłościowego. Syndycy masy upadłościowej spółek wchodzących w skład 
Konsorcjum odmówili uznania wierzytelności zgłoszonych przez Skarb Państwa. 
W związku z tym Skarb Państwa podjął działania mające na celu zmianę decyzji 
syndyka (sprzeciw, odwołanie do sądu). Powyższe działania powodowały brak 
ujęcia zgłoszonych wierzytelności w księgach rachunkowych Ministerstwa. 
Niezależnie od toczących się postępowań upadłościowych, jeden z członków 
Konsorcjum Generalnego Wykonawczy wystąpił w maju 2014 r. o zapłatę 
przeciwko Skarbowi Państwa. Takie działanie pokazało brak woli członków 
Konsorcjum Generalnego Wykonawcy uwzględnienia zgłaszanych przez Skarb 
Państwa wierzytelności. W związku z tym, Ministerstwo wprowadziło do ksiąg 
zgłoszone wierzytelności na podstawie danych finansowych wynikających  
ze zgłoszenia wierzytelności przez Skarb Państwa w dniu 16 sierpnia 2013 r.” 

Zdaniem NIK, wierzytelności wynikające z umowy na budowę Stadionu 
Narodowego powinny być wprowadzone do ksiąg rachunkowych – w dacie 
ziszczenia się warunków określonych w umowie – na podstawie wystawionego 
przez Ministerstwo obciążeniowego dokumentu finansowego. Kwestionowanie 
przez dłużnika wierzytelności jest natomiast podstawą aktualizacji należności 
wykazanych w księgach, o czym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy  
o rachunkowości. Ponadto brak woli członków Konsorcjum uwzględnienia 
wierzytelności nie może przesądzać o dacie ujęcia ich w księgach. Zapisy, 
zgodnie z art. 20 ust. 1 uor, powinny być dokonane już w 2012 r., bo w tym 
okresie wystąpiły przedmiotowe operacje gospodarcze.   

(dowód: akta kontroli str. 2031-2077, 2191-2259, 3505, 3556-3564) 

18. Na dzień bilansowy Ministerstwo nie zaktualizowało wartości należności  
w łącznej kwocie 948.139,85 zł48. Należności pochodziły z września i grudnia 
2012 r. oraz ze stycznia 2013 r. i dotyczyły czynszu najmu powierzchni Stadionu 

                                                      
47 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorców – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

48  […..] [Wyłączenia treści przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2014 r. poz. 782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 
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Narodowego oraz rozliczenia kosztów eksploatacji Stadionu. Termin płatności 
tych należności przypadał na październik 2012 r. oraz styczeń i luty 2013 r. 
Zważywszy na fakt kwestionowania przez dłużników powyższych należności 
oraz znaczny stopień ich przeterminowania, istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo ich nieściągalności, w związku z czym występują 
przesłanki uzasadniające utworzenie odpisu aktualizującego. Nieutworzenie 
odpisów aktualizujących na ww. należności stanowiło naruszenie art. 35b ust. 1 
pkt 3 i 5 uor i § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz  naruszenie zasady ostrożnej wyceny wynikającej z art. 7 
uor. Skutkiem powyższej nieprawidłowości było zawyżenie wartości bilansowej 
należności oraz zawyżenie wyniku finansowego o kwotę 948.139,85 zł  
w związku z niezaksięgowaniem odpisów w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych w kwocie 770.962,53 zł oraz w ciężar kosztów finansowych  
w kwocie 177.177,32 zł.       

Dyrektor BDG wyjaśniła, że w związku z brakiem uregulowania należności  
[…]49, BDG w grudniu 2013 r. przekazało sprawę  
do Departamentu Prawnego w celu podjęcia działań egzekucyjnych, tj. złożenia 
pozwu do sądu. Należność przekraczała kwotę 500 tys. zł. Sprawa w styczniu 
2014 r. została przekazana do Prokuratorii Generalnej, która w kwietniu 2014 r. 
złożyła pozew do sądu o zapłatę. Sprawa jest obecnie w toku. Ponadto 
wyjaśniła, że jednym z powodów nie dokonania aktualizacji należności od […]50 
na podstawie art. 35b ust. 1 pkt 5 uor był fakt, że kontrahent nie kwestionował 
samej należności ani jej wysokości. Nie było przesłanek świadczących o 
niedokonaniu spłaty należności w wysokości, której ujęta została w księgach 
rachunkowych.  
W odniesieniu do należności od [….]51 wyjaśniła, że nie dokonano odpisów 
aktualizujących należność na podstawie art. 35b ust. 1 pkt 5 uor, ponieważ nic 
nie wskazywało na prawdopodobieństwo nieściągalności tej należności ze 
względu na fakt spłaty przez dłużnika w całości należności głównej.  
W zakresie należności […..]52 prowadzi z dłużnikiem rozmowy dotyczące 
zasadności wystawienia faktur za rozliczenie mediów na kwoty wskazane w tych 
fakturach. Prawidłowe ustalenie okoliczności uzasadniających wystawienie 
faktur, w tym uzyskanie informacji na temat prawidłowej wysokości kwot, których 
Ministerstwo może skutecznie domagać się […]53, wpływa na dalsze działania, 
jakie zostaną podjęte w stosunku do dłużnika. Ministerstwo wysłało  
[…]54 przedsądowe wezwanie do zapłaty, obecnie w przygotowaniu jest pismo w 
sprawie dochodzenia należności na drodze sądowej. 

Zdaniem NIK, z uwagi na fakt, że powyższe należności były kwestionowane 
przez dłużników oraz znacznie przeterminowane, należało dla tych należności 
utworzyć odpisy aktualizujące ich wartość.   

(dowód: akta kontroli str. 2031-2163, 3505-3524) 

                                                      
49 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorcy – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

50 Jak w przypisie nr 49. 
51 Jak w przypisie nr 49. 
52 Jak w przypisie nr 49. 
53 Jak w przypisie nr 49. 
54 Jak w przypisie nr 49. 
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19. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w księgach rachunkowych Ministerstwa wykazano 
należność powstałą we wrześniu 2007 r. w kwocie 172.674,00 zł55, która 
zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny56 uległa 
przedawnieniu. Została ona przejęta od zakładu budżetowego – Centralnego 
Ośrodka Sportu  w związku z likwidacją tego zakładu i wprowadzona do ksiąg 
rachunkowych Ministerstwa w styczniu 2011 r.57 Ministerstwo nie spisało 
powyższych należności w ubiegłych latach pomimo ich przedawnienia. 

Stanowiło to naruszenie art. 35b ust. 4 uor, zgodnie z którym należności 
przedawnione zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 
finansowych. Skutkiem powyższego na dzień 31 grudnia 2013 r. zawyżono  
o ww. kwotę stan należności oraz funduszu jednostki. 

Dyrektor BDG w złożonych wyjaśnieniach potwierdziła przejęcie powyższej 
należności, jednak nie wyjaśniła dlaczego nie wyksięgowano tej należności 
z rozrachunków i nie spisano w pozostałe koszty operacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 2031-2048, 2164-2190, 3506-3524) 

20. Ministerstwo w IV kwartale 2013 r. zaewidencjonowało umorzone i nieściągalne 
należności w łącznej kwocie 591.685,16 zł po stronie Wn konta 720 Przychody 
z tytułu dochodów budżetowych, zamiast po stronie Wn konta  761 Pozostałe 
koszty operacyjne oraz 751 Koszty finansowe. Stanowiło to naruszenie art. 35b 
ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym należności umorzone, 
nieściągalne, od których nie naliczono odpisów aktualizujących zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
Było to również niezgodne z opisem funkcjonowania konta 761 zawartym  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości, które stanowi, że po stronie Wn konta 761 ewidencjonuje  
się między innymi odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności. 
Powyższa kwota obejmowała należności: 479.121,9158zł […]59 spisane na 
podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 
2013 r. oddalającego apelację w sprawie o zapłatę kary umownej; 4.430,66 zł 
(odsetki) […]60 spisaną w związku z zakończeniem postępowania 
egzekucyjnego oraz umorzoną należnością 108.132,59 zł […]61.  

W wyniku powyższego kwota 591.685,16 zł błędnie została wykazana  
w rachunku zysków i strat jako zmniejszenie przychodów z tytułu dochodów 
budżetowych, zamiast jako pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że księgowania na koncie 720 dokonano w wyniku 
błędnej interpretacji opisu konta przez służby księgowe. 

(dowód: akta kontroli str. 1923-1939, 2812-2892, 3506-3527) 

21. W księgach rachunkowych dysponenta III stopnia należne odsetki za zwłokę 
w zapłacie należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych w kwocie co najmniej 156.685,86 zł w 2013 r., jak i w kwocie 
55.186,62 zł w 2014 r. (do sierpnia) błędnie ewidencjonowano na koncie 720 
Przychody z tytułu dochodów budżetowych, zamiast na koncie 750 Przychody 
finansowe. Naruszało to art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi,  

                                                      
55  Należność główna 120.000,00 zł oraz odsetki 52.674,00 zł.  
56  Dz. U. z 2014 poz.121 ze zm. 
57  Dokumentem księgowym nr 2011/01/167 z 31.01.2011 r. 
58  Należność główna 390.433,91 zł oraz odsetki 88.688,00 zł. 
59 Jak w przypisie nr 49. 
60 Jak w przypisie nr 49. 
61 Jak w przypisie nr 49. 
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że operacje gospodarcze ujmujemy w księgach zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną oraz zasad funkcjonowania konta 720 i 750 określonych  
w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. Rozporządzenie stanowi, że na koncie 720 ewidencjonuje się 
przychody z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio  
z podstawową działalnością jednostki. Natomiast przychody z tytułu odsetek 
ujmuje się na koncie 750, na którym zgodnie z rozporządzeniem ewidencjonuje 
się przychody z tytułu operacji finansowych, między innymi odsetki za zwłokę  
w zapłacie należności. W polityce rachunkowości dysponenta III stopnia  
w planie kont nie ujęto konta 750 (nieprawidłowość nr 2 w rozdziale Organizacja 
systemu rachunkowości).     

W wyniku powyższego kwota 156.685,86 zł nie została wykazana  
w sprawozdaniu finansowym jako przychody finansowe. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że zasady rachunkowości obowiązujące przed 
wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości uwzględniały księgowania na koncie 750. Jednak udział  
w szkoleniach pracowników działu księgowości, w trakcie których uzyskano 
informacje o możliwości pominięcia w zakładowym planie kont konta 750 oraz 
ewidencjonowania wszystkich dochodów budżetowych na koncie 720, 
spowodowało usunięcie konta 750 oraz ewidencjonowanie wszystkich 
dochodów na koncie 720. 

Zdaniem NIK, jak podano w opisie nieprawidłowości nr 2 w rozdziale 
Organizacja systemu rachunkowości, informacje uzyskane na szkoleniach  
nie stanowią normy prawnej, a ponadto nieprecyzyjne i budzące wątpliwości 
zapisy rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
odnoszące się do zasad funkcjonowania konta 750 zostały wyeliminowane  
już w 2012 r. w związku z nowelizacja rozporządzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 2812-2843, 2881-2882, 3525-3527) 

22. Ministerstwo nieprawidłowo księgowało jako równowartość wydatków 
inwestycyjnych zapisem62 Wn 810 Ma 800 kwotę odpowiadającą wysokości 
zarachowanych zobowiązań inwestycyjnych, chociaż wydatków w takiej 
wysokości nie poniesiono. Księgowań tych dokonywano w dacie ujęcia 
zobowiązań, a nie w dacie poniesienia wydatku. W 2012 r. zaksięgowano jako 
równowartość wydatków w kwocie zobowiązań w wysokości 311.928,00 zł63, 

podczas gdy kwota ta została zapłacona dopiero w 2013 r. Natomiast w 2013 r. 
zaksięgowano kwotę 1.300.547,31 zł64 odpowiadającą zaciągniętym 
zobowiązaniom pomimo tego, że z kwoty tej w 2013 r. zapłacono tylko 
286.858,00 zł. Stanowiło to naruszenie art. 4 ust. 2 uor, zgodnie z którym 
operacje gospodarcze ujmuje się w księgach zgodnie z ich treścią ekonomiczną 

                                                      
62  Dokumentami księgowymi nr 2013/12/423 z 30.12.2013 r., nr 2013/12/424 z 31.12.2013 r. oraz  

nr 2012/12/642 z 31.12.2012 r. 
63  Kwota zobowiązania wynikająca z faktury  zakupu pojazdów elektrycznych Club Car użytkowanych 

na Stadionie Narodowym. 
64  Kwota zobowiązania wynika z porozumień z podwykonawcami budowy Stadionu Narodowego 

(SN), w których Ministerstwo zobowiązało się do wypłacenia w 2014 r.: spółce […..] kwoty 
652.647,94 zł w związku z odmową wypłacenia przez Generalnego Wykonawcę wynagrodzenia za 
wykonane prace związane z budową SN oraz spółce […..] kwoty 647.899,37 zł w związku z 
wystąpieniem należności od Generalnego Wykonawcy za wykonane prace związane z budową SN. 
[Wyłączenia części przypisu – w interesie przedsiębiorców – dokonano przez NIK na podstawie art. 
5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)]. 
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oraz naruszenie zasad funkcjonowania konta 810 określonych w załączniku nr 3 
do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Skutkiem 
powyższego było wykazanie w sprawozdaniu finansowych błędnych wartości 
dotyczących kwoty zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki.  

Dyrektor BDG wyjaśniła, że księgowania na kontach Wn 810 Ma 800 dokonano 
zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości, tj. „zapisów na koncie 810/800 
dotyczących inwestycji dokonuje się równolegle z zaksięgowaniem faktury 
inwestycyjnej”. Jednocześnie wskazała, że planowana zmiana w polityce 
rachunkowości w zakresie księgowań na kontach Wn 810 Ma 800 dotyczyć 
będzie całego roku budżetowego i będzie zgodna z zapisami rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 

Zdaniem NIK, jak wykazano w opisie nieprawidłowości nr 3 w rozdziale 
Organizacja systemu rachunkowości, zapisy w polityce rachunkowości nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z postanowieniami ustawy o rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str. 2308-2329, 2417-2464, 3140-3153, 3183-3193,  
3506-3524) 

23. Na dzień bilansowy Ministerstwo nie dokonało wyceny długoterminowych 
aktywów finansowych – posiadanych udziałów [….]65 o wartości według ceny 
nabycia 12.000.000 zł, z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny poprzez 
nieutworzenie odpisu aktualizującego ich wartość.  

[…..]66 Powyższe uzasadnia konieczność utworzenia odpisów aktualizujących z 
tytułu trwałej utraty wartości w kwocie 12.000.000,00 zł. 

Powyższe stanowiło naruszenie zasady ostrożnej wyceny wyrażonej w art. 7 
ust. 1 uor oraz naruszenie art. 28 ust. 1 pkt 3 uor. W wyniku powyższego  
w księgach rachunkowych zawyżono stan posiadanych udziałów o kwotę 
12.000.000,00 zł oraz zawyżono wynik finansowy. 
Dyrektor BDG wyjaśniła, że udziały w spółkach Skarbu Państwa zostały 
wycenione i zaprezentowane w bilansie w cenie nabycia, nie dokonywano 
odpisów aktualizujących wyżej wymienionych udziałów. Ministerstwo  
nie dokonuje odpisów aktualizujących, przede wszystkim z uwagi na celowość 
tego rodzaju działania. W przypadku konieczności wykonania takiego zlecenia 
zmuszeni bylibyśmy skorzystać z usług firmy zewnętrznej, co powoduje 
dodatkowe koszty budżetu bez uzasadnienia ich celowości. 
Zdaniem NIK, nie można zgodzić się z wyjaśnieniami Pani Dyrektor 
wskazującymi na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych  
z koniecznością skorzystania z usług firmy zewnętrznej w celu dokonania 
odpisów aktualizujących, bowiem odpisów tych jednostka może dokonać  
we własnym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 1414-1545, 3128-3139) 

24. Przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi/Ministerstwu Sportu i Turystyki toczy 
się 17 spraw sądowych67. Łączna kwota roszczeń wynikająca ze złożonych 
pozwów wynosi 620.853.059,07 zł.  

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 r., tj. do dnia  
28 kwietnia 2014 r. zapadł jeden wyrok w I instancji, w wyniku czego zasądzono 
od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 1.475.837,10 zł. 
Wyrok jest nieprawomocny, a sprawa jest w toku. Zdaniem NIK, co najmniej  

                                                      
65 Jak w przypisie nr 49. 
66 Jak w przypisie nr 49. 
67  Wszczętych do dnia 31 grudnia 2013 r. 
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na tę kwotę należało utworzyć w księgach rachunkowych rezerwę na przyszłe 
zobowiązania, bowiem kwota ta, jako wynikająca z orzeczenia sądowego, jest 
wiarygodnie oszacowana, a stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty jest wysoki.  

Nieutworzenie rezerwy stanowiło naruszenie art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy  
o rachunkowości, zgodnie z którym rezerwy tworzy się na pewne lub w dużym 
stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 
wiarygodnie oszacować, będące między innymi skutkiem toczących się 
postępowań sądowych.  

Powyższe skutkowało zaniżeniem w sprawozdaniu finansowym kwoty rezerw  
i zawyżeniem wyniku finansowego o kwotę 1.475.837,10 zł.    

Łączna kwota roszczeń, co do których nie zapadły wyroki w I instancji wynosi 
619.261.368,77 zł. W odniesieniu do tych kwot również występuje ryzyko ich 
zapłaty, a wynika ono z faktu złożenia pozwów sądowych. Jednostka  
nie dokonała jednak oszacowania skutków postępowań sądowych, a skala 
toczących się spraw nie pozwoliła na ich oszacowanie w trakcie kontroli.   

Dyrektor BDG wyjaśniła, że w Ministerstwie w zakresie dysponenta III stopnia 
nie zostały opracowane procedury szacowania wartości rezerw na przyszłe 
zobowiązania, oraz nie dokonano takiego szacowania. Wynika to przede 
wszystkim ze specyfiki działania urzędów centralnych, w których celem 
rachunkowości budżetowej jest dostarczenie informacji o wykonaniu budżetu,  
a także planów finansowych. Cechą charakterystyczną omawianego rodzaju 
rachunkowości jest to, że opiera się ona na zasadzie kasowej, której 
podstawową kategorią jest przepływ środków pieniężnych. Skutkiem stosowania 
zasady kasowej w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych jest 
brak konieczności tworzenia rezerw na zobowiązania. Wyjaśniła ponadto,  
że w wyżej wymienionym zakresie Ministerstwo stosuje zasadę istotności 
według, której wszystkie zdarzenia wpływające znacząco na działalność  
i sytuację finansową jednostki powinny być wykazane w sprawozdaniu 
finansowym, jeśli natomiast ich waga jest nieznaczna, można je księgować  
w sposób uproszczony i pomijać w sprawozdaniu, o ile nie zniekształca  
to obrazu sytuacji majątkowo-finansowej danego podmiotu gospodarczego.  
W ocenie służb finansowych tego rodzaju stosowanie uproszczenia  
nie powoduje zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 
finansowego Ministerstwa. Ponadto brak ujęcia wskazanych roszczeń w bilansie 
jednostki wynika z faktu, iż prawdopodobieństwo przegrania sprawy w sądzie 
jest raczej znikome. W związku z tym nie jest zasadne tworzenie rezerwy  
na zobowiązania.  

Zdaniem NIK, fakt złożenia pozwów i wskazanie w nich kwot roszczenia rodzi 
ryzyko ich zapłaty. Prawdopodobieństwo powstania przyszłych zobowiązań 
powinno być przez jednostkę szacowane, a kwota rezerw zgodnie z zasadą 
ostrożności wyrażoną w art. 7 ust. 1 oraz zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 uor 
ujęta w księgach rachunkowych. Specyfika działania urzędów centralnych nie 
upoważnia do rezygnacji z wykonania obowiązków wynikających  
z przywołanych przepisów. Jednostki budżetowe zwolnione są jedynie  
z dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających  
z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym 
świadczeń emerytalnych, co wynika z § 9a rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości.     

 (dowód: akta kontroli str. 2477-2582, 3128-3139) 
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25. W kwietniu 2013 r. dokonano błędnego księgowania zwiększenia funduszu  
na kontach analitycznych księgi głównej68 o wartość otrzymanych nieodpłatnie 
środków trwałych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kwocie 8.311,72 zł. 
Zwiększenie zaksięgowano na koncie 800-25-…1-…3 jako dotacje i środki  
na inwestycje, zamiast na koncie 800-25-…1-…5 nieodpłatnie otrzymane środki 
trwałe i inwestycje.  

Stanowiło to w odniesieniu do kont analitycznych naruszenie art. 4 ust. 2 uor, 
zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się  
w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W wyniku 
powyższego nieprawidłowo wykazano dane w sprawozdaniu finansowym. 

Dyrektor BDG potwierdziła, że otrzymane od PKOL środki trwałe w wysokości  
8.311,72 zł zostały mylnie zaksięgowane jako zwiększenie środków  
na inwestycje, zamiast jako nieodpłatnie otrzymane środki trwałe. Jednocześnie 
wskazała, że zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzane jest  
w systemie FK, w którym odpowiednie konta analityczne przypisane  
są do poszczególnych pozycji zestawienia. 

(dowód: akta kontroli str. 2308-2329, 3545-3555) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie prowadzenie ksiąg rachunkowych  
w 2013 r., natomiast prowadzenie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia  
do 31 sierpnia  2014 r. pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. 

Badaniem objęto „cząstkowe” sprawozdania finansowe Ministerstwa  sporządzone 
za 2013 r.   

Kontrolowana jednostka sporządziła następujące sprawozdania „cząstkowe”: 
a) sprawozdanie  dotyczące operacji właściwych dla dysponenta części 25 

obejmujące: bilans o sumie aktywów i pasywów w kwocie 5.446.818,84 zł, 
rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 1.329.817,70 zł, zestawienie 
zmian funduszu jednostki wykazujące stan funduszu w kwocie 5.446.818,84 zł, 

b) sprawozdanie dotyczące operacji właściwych dla dysponenta części 40 
obejmujące: bilans o sumie aktywów i pasywów w kwocie 61.227,61 zł, rachunek 
zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 8.016,21 zł, zestawienie zmian 
funduszu jednostki wykazujące stan funduszu w kwocie 61.227,61 zł, 

c) sprawozdanie  dotyczące operacji właściwych dla FRKF obejmujące bilans 
o sumie aktywów i pasywów w kwocie 298.871.266,58 zł, 

d) sprawozdanie  dotyczące operacji właściwych dla FZSdU obejmujące bilans 
o sumie aktywów i pasywów w kwocie 21.544.008,19 zł, 

e) sprawozdanie  dotyczące operacji właściwych dla dysponenta III stopnia 
obejmujące: bilans o sumie aktywów i pasywów w kwocie 3.401.020.287,73 zł, 
rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 86.023.599,21 zł, 
zestawienie zmian funduszu jednostki wykazujące stan funduszu w kwocie 
3.398.367.905,51 zł. 

(dowód: akta kontroli str.497-507, 579-584, 751-755, 1053-1062) 

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Wartości niematerialne i prawne 

                                                      
68  Dokumentem księgowym nr 2013/04/215 z 30.04.2013 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie zamknięcia wykazano wartości niematerialne 
i prawne w łącznej kwocie 592.698,58 zł. 

Wykazana kwota została zawyżona łącznie o 236.389,02 zł, co wynikało z błędnego 
naliczenia kwoty umorzenia69 (nieprawidłowość nr 11,13,14 i 16 w rozdziale Księgi 
rachunkowe) oraz z błędnego zaksięgowania umorzenia70 (nieprawidłowość nr 12  
w rozdziale Księgi rachunkowe). 

Do wartości niematerialnych i prawnych prawidłowo zakwalifikowano nabyte licencje 
na oprogramowanie użytkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok.  

Wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 
umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne, z zastrzeżeniem stwierdzonych nieprawidłowości, 
stosowano zgodnie z zasadą określoną w przyjętych przez jednostkę zasadach 
(polityce) rachunkowości. 

Ewidencja analityczna dla wartości niematerialnych i prawnych prowadzona  
była w postaci ksiąg inwentarzowych, zawierających stosowane stawki amortyzacji 
oraz naliczone umorzenie. W zakresie wartości początkowej ewidencja analityczna 
była zgodna z ewidencją syntetyczną natomiast w zakresie naliczonego umorzenia 
wystąpiły rozbieżności w kwocie 32.244,76 zł (nieprawidłowość nr 11 w rozdziale 
Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str. 1546-1552, 2947) 

Środki trwałe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie zamknięcia wykazano wartości środków 
trwałych w łącznej kwocie 1.240.865.768,11 zł. 

Wartość pozycji została zawyżona o kwotę 342.754,30 zł, co wynikało 
z niezaksięgowania umorzenia i amortyzacji za IV kw. 2013 r. w kwocie  
326.948,32 zł (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz 
pozostałych błędów w kwocie 15.805,98 zł będących skutkiem nieprawidłowej 
kwalifikacji, wyceny i zastosowanych stawek umorzeniowych (nieprawidłowości nr 6, 
8, 9 i 12 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

Z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości: 
− przyjęcie środków trwałych do używania prawidłowo udokumentowano, 

określając między innymi grupę rodzajową środków trwałych i stawkę 
amortyzacyjną, zgodną z określonymi w przyjętych zasadach (polityce) 
rachunkowości, 

− do środków trwałych 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, 

− środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,  
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.  

Ewidencja analityczna dla środków trwałych prowadzona była w postaci ksiąg 
inwentarzowych, zawierających stosowane stawki amortyzacji oraz naliczone 
umorzenie. W zakresie wartości początkowej w kwocie 945,00 zł jak i naliczonego 
umorzenia w kwocie 815,49 zł stwierdzono rozbieżności pomiędzy ewidencją  
analityczną i syntetyczną (nieprawidłowości nr 7 i 12 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

                                                      
69  Kwota 235.573,53 zł.  
70  Kwota 815,49 zł. 
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(dowód: akta kontroli str. 1580-1615, 2947) 

Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

Środki trwałe w budowie na dzień na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano w łącznej 
kwocie 2.139.266.483,29 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.    

Wartość pozycji została zaniżona o kwotę 786,24 zł, w związku z błędną wyceną 
środków trwałych przyjętych do użytkowania w wyniku rozliczenia inwestycji 
(nieprawidłowość nr 9 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str. 1580-1589, 1616-1620, 2947) 

Należności długoterminowe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano kwotę 1.400.847,20 zł, która 
dotyczyła należności części 25 z tytułu rozliczenia dotacji, rozłożonych na raty. 
Kwota była zawyżona o 701.524,37 zł, ze względu na błędną kwalifikację należności 
do długoterminowych zamiast do krótkoterminowych (nieprawidłowość nr 3 w tym 
rozdziale wystąpienia). 

Z kwoty należności długoterminowych kwota 427.956,91 zł przypada do spłaty  
w  2015 r., a kwota 271.365,92 w 2016 r.  

Należności długoterminowe wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.  

 (dowód: akta kontroli str. 231-311) 

Długoterminowe aktywa finansowe 

W bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano długoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 14.000.000,0 zł. Stanowiły one udziały w dwóch spółkach Skarbu 
Państwa, […..]71 wycenione według wartości nominalnej. 

Pozycja bilansu została zawyżona o kwotę 12.000.000,00 zł w związku  
z nieutworzeniem, zgodnie z zasadą ostrożności wyceny, odpisu aktualizującego 
wartość  udziałów w spółce [….]72 (nieprawidłowość nr 23 w rozdziale Księgi 
rachunkowe). 

Ponadto wartość akcji i udziałów została zaprezentowana w błędnej pozycji bilansu 
(nieprawidłowość nr 7 w tym rozdziale wystąpienia). 

 (dowód: akta kontroli str. 1414-1545, 2947) 

Zapasy 

Zapasy na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano w kwocie 317.717,62 zł. Obejmowały 
one środki czystości, materiały biurowe i artykuły spożywcze w kwocie 109.227,35 zł 
oraz materiały eksploatacyjne typu tusze, tonery w kwocie 208.490,27 zł.  

                                                      
71 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorców – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

72 Wyłączenia dokonano przez NIK – w interesie przedsiębiorcy – 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.) 
i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
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Ewidencja zapasów prowadzona była ilościowo-wartościowo w księgach 
pomocniczych. Zapasy wyceniono według ceny zakupu. Ministerstwo na dzień 
bilansowy nie tworzyło odpisów aktualizujących wartość zapasów z tytułu trwałej ich 
utraty wartości.   

Na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia 2013 r. znajdowały się zapasy  
w nadmiernych ilościach w łącznej kwocie 98.013,25 zł (nieprawidłowość nr 3  
w rozdziale System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-
finansowej). 

(dowód: akta kontroli str. 1940-2030, 2947) 

Należności krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano należności w kwocie 15.319.700,01 zł,  
z czego należności dysponenta III stopnia 5.876.924,52 zł., części 25 –  
2.879.971,64 zł, części 40 – 15.947,61 zł oraz państwowych funduszy celowych: 
FRKF – 5.947.206,84 zł i FZSdU – 599.649,40 zł. 

Wykazane należności zawyżono łącznie o kwotę 1.906.525.86 zł. Składało się na to 
zawyżenie o 676.697.624,77 zł73 w związku z nieutworzeniem odpisów 
aktualizujących wartość należności (nieprawidłowości nr 2, 3, 4, 17 i 18 w rozdziale 
Księgi rachunkowe), zawyżenie o 172.674,00 zł w wyniku niespisania 
przedawnionych należności (nieprawidłowości nr 19 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), zaniżenie o kwotę 674.262.248,54 zł w związku z niezaksięgowaniem 
należności wynikających z rozliczenia budowy Stadionu Narodowego 
(nieprawidłowość nr 17 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz zaniżeniem  
o 701.524,37 zł w wyniku błędnej kwalifikacji należności krótkoterminowych  
do długoterminowych (nieprawidłowość nr 3 w tym rozdziale wystąpienia).  

(dowód: akta kontroli str.312-396, 514-533, 592-659, 760-1038, 2031-2047, 2947) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka wykazała krótkoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 273.979.073,49 zł. Obejmowały one środki pieniężne na rachunkach 
bankowych: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 252.934.019,09 zł, 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – kwota 20.944.358,79 zł, dysponenta  
III stopnia 94.305,26 zł oraz środki pieniężne w kasie – kwota 6.390,35 zł.  

W sprawozdaniu błędnie wykazano kwotę 15.401,10 zł  stanowiącą saldo konta 139 
– Inne rachunki bankowe w poz.B.III.4. Inne środki pieniężne, zamiast w pozycji 
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.  

 (dowód: akta kontroli str.660-671, 1039-1047, 2260-2307, 2947) 

Rozliczenia międzyokresowe 

Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. rozliczenia międzyokresowe  
w kwocie ogółem 41.201.320,65 zł (w tym: cz. 25 – kwota 1.166.000,00  zł; cz. 40 – 
kwota 45.280,00 zł; FRKF – kwota 39.990.040,65 zł) dotyczyły dotacji 
nierozliczonych do dnia 31 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.397-442, 534-549, 676-688) 

Fundusz  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano fundusz w wysokości 
3.403.875.951,96 zł, w tym fundusz jednostki 3.488.561.717,26 zł i wynik finansowy 

                                                      
73  Odpisy aktualizujące na należności: części 25 – 991.075,97 zł,  FRKF – 141.287,22 zł, FZSdU –  

354.873,19 zł,  dysponenta III stopnia – 675.210.388,39 zł 
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(strata) 84.685.765,30 zł. Stan funduszu jednostki zawyżono o 340.423,43 zł, 
natomiast stratę zaniżono o 15.825.660,57 zł.  

Zawyżenie funduszu łącznie o 340.423,43 zł wynikało z niezaksięgowania  
w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia korekt błędów z lat ubiegłych.  
Na kwotę zawyżenia funduszu miało wpływ: zawyżenie o kwotę 167.749,43 zł  
z tytułu błędnego naliczenia umorzenia składników majątku (nieprawidłowości  
nr, 11, 13, 14 i 15 w rozdziale Księgi rachunkowe), zawyżenie o kwotę 
674.262.248,54 zł z tytułu nieutworzenia w 2012 r. odpisu aktualizującego 
należności (nieprawidłowość nr 17 w rozdziale Księgi rachunkowe), zawyżenia  
o kwotę 172.674,00 zł z tytułu nie wyksięgowania przedawnionej należności 
(nieprawidłowość nr 19 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz zaniżenia w wyniku 
niezaksięgowania  należności w kwocie  674.262.248,54 zł z tytułu rozliczeń budowy 
Stadionu Narodowego (nieprawidłowość nr 17 w rozdziale Księgi rachunkowe).   

Zaniżenie straty o kwotę 15.825.660.57 zł dotyczyło straty: w części 25 – kwota 
991.075,97 zł oraz dysponenta III stopnia – kwota 14.834.584,60 zł. Zaniżenie straty 
w części 25 dotyczyło zaniżenia kosztów w związku z nieutworzeniem odpisów 
aktualizujących należności (nieprawidłowość nr 2 w rozdziale Księgi rachunkowe). 
Zaniżenie  straty dysponenta III stopnia wynikało z: zaniżenia kosztów amortyzacji 
łącznie o kwotę 405.933,65 zł (nieprawidłowości nr 5, 8, 14 i 15 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), zaniżenia kosztów usług obcych o kwotę 4.674,00 zł (nieprawidłowość 
nr 6 w rozdziale Księgi rachunkowe), zaniżenia kosztów o 948.139,85 zł w związku  
z nieutworzeniem odpisów aktualizujących należności (nieprawidłowość nr 18  
w rozdziale Księgi rachunkowe), zaniżenia kosztów o 12.000.000,00 zł w związku  
z nieutworzeniem odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce [….]74 
(nieprawidłowość nr 23 w rozdziale Księgi rachunkowe), zaniżenia kosztów o 
1.475.837,10 zł w związku z nieutworzeniem rezerwy na przyszłe prawdopodobne 
zobowiązania będące skutkiem toczących się postępowań sądowych 
(nieprawidłowość nr 24 w rozdziale Księgi rachunkowe).  

 (dowód: akta kontroli str.443-447, 550-551, 2308-2329, 2947) 

Państwowe fundusze celowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano stan państwowych funduszy 
celowych w wysokości  320.415.274,77 zł, w tym  FRKF – 298.871.266,58 zł, 
FZSdU – 21.544.008,19 zł . 

Stan państwowych funduszy celowych został zawyżony o kwotę 496.160,41 zł  
ze względu na nie utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności, w tym 
FRKF w kwocie 141.287,22 zł i FZSdU w kwocie 354.873,19 zł (nieprawidłowości  
nr 3 i 4 w rozdziale Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str.642-659,689-750,1048-1052,1039-1047) 

Rezerwy na zobowiązania  

Jednostka nie wykazała w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. rezerw  
na zobowiązania, ze względu na nieujęcie w księgach rachunkowych pewnych  
lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań będących 
skutkiem toczących się postępowań sądowych. Pozycję sprawozdania zaniżono  
o kwotę 1.475.837,00 zł (nieprawidłowość nr 24  w rozdziale Księgi rachunkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 2477-2582, 2947) 

Zobowiązania krótkoterminowe 

                                                      
74 Jak w przypisie nr 72. 



 

35 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wykazano w kwocie 2.328.367,19 zł.,  
z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.087.616,48 zł, zobowiązania wobec 
budżetów 90.041,00 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 
412.188,40 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 709.395,85 zł oraz sumy obce 
29.125,46 zł. 

W sprawozdaniu zaniżono  pozostałe zobowiązania o kwotę 13.767,70 zł,  błędnie 
wykazując tę kwotę w pozycji - sumy obce (nieprawidłowość nr 8 w tym rozdziale 
wystąpienia).  
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami 
należnymi na dzień bilansowy.  

(dowód: akta kontroli str. 2330-2476, 2947) 

Fundusze specjalne  

Wykazany w bilansie stan funduszy specjalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 
324.015,03 zł i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Fundusz wyceniono w wartości nominalnej i prawidłowo wykazano w sprawozdaniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 2583-2613, 2947) 

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 1.350.938,31 zł, 
koszty i straty 86.036.703,61 zł oraz wynik finansowy (stratę) w kwocie 
84.685.765,30 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.  

Strata wykazana w rachunku zysków i strat została zaniżona o 15.825.660,57 zł. 
Powody tego zaniżenia szczegółowo wskazano w opisie pozycji „Fundusz” w tym 
rozdziale wystąpienia. Ponadto: 

a) w wyniku błędnej ewidencji:  
− kwota przychodów z tytułu dochodów budżetowych została zaniżona   

o 591.685,16 zł oraz kwota pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę 
498.566,50 zł i kosztów finansowych o 93.118,66 zł (nieprawidłowość nr 20 
w rozdziale Księgi rachunkowe), 

− przychody z tytułu dochodów budżetowych zostały zawyżone, a przychody 
finansowe zaniżone o 156 685,86 zł (nieprawidłowość nr 21 w rozdziale Księgi 
rachunkowe), 

b) kwota odsetek w wysokości 469.743,02 zł błędnie została wykazana w pozycji 
H.II. Koszty finansowe – inne, zamiast w pozycji H.II. Koszty finansowe – odsetki 
(nieprawidłowość  nr 5 w tym rozdziale), 

c) pozostałe koszty rodzajowe zawyżone zostały w pozycji B.VII. Pozostałe koszty 
rodzajowe o kwotę 21.984.715,72 zł w związku z błędnym wykazaniem w tej 
pozycji świadczeń i nagród pieniężnych wypłacanych z budżetu państwa, które 
powinny być wykazane w pozycji B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 
(nieprawidłowość nr 6 w tym rozdziale). 

 (dowód: akta kontroli str. 497-507, 579-584, 2812-2916, 2949) 

 

 



 

36 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki dysponenta III stopnia 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 były z odpowiednimi danymi 
wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat.  

Wykazane w sprawozdaniu stany zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki zostały 
zaniżone lub zawyżone, z powodów wskazanych w opisie pozycji bilansu „Fundusz”. 
Ponadto w wyniku błędnych księgowań: 
− równowartości wydatków inwestycyjnych, nieprawidłowo wykazano kwoty 

zwiększenia funduszu – poz. 1.4. Środki na inwestycje oraz zmniejszenia 
funduszu – poz. 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  zawyżając je o 701.761,31 zł 
(nieprawidłowość  nr 22 w rozdziale Księgi rachunkowe), 

− wartości nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego na kwotę 8.311,72 zł  błędnie 
wykazano w poz. 1.4. Środki na inwestycje zamiast w poz. 1.6. Nieodpłatnie 
otrzymane środki trwałe (…).  

(dowód: akta kontroli str. 497-507, 579-584, 443-447, 550-551, 2308-2329, 2948) 

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. 497-507, 579-584, 751-755, 1053-1062, 2941-3024) 

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

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 25 i 40, państwowych funduszy celowych oraz dysponenta  
III stopnia. Ministerstwo sporządziło pięć osobnych „cząstkowych” sprawozdań 
finansowych obejmujących osobno zdarzenia dotyczące właściwości: 
dysponenta części budżetowej 25 i 40, państwowych funduszy celowych oraz 
dysponenta III stopnia. 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 ww. części, 
państwowych funduszy celowych oraz dysponenta III stopnia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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.    

Dyrektor DEF w złożonych wyjaśnieniach nie podała przyczyn nie sporządzenia  
sprawozdania finansowego  jednostki budżetowej jaką jest Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Podała natomiast, że ponieważ w Ministerstwie nie ma dysponenta  
II stopnia, w myśl § 19 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dysponent części sporządził łączne sprawozdanie finansowe, 
będące sumą jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podległych 
oraz dysponenta części. 

Zdaniem NIK fakt, iż jednostka nie ma dysponenta II stopnia nie wyjaśnia 
przyczyn nie wywiązania się z dyspozycji  zawartej w § 17 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str.166-173, 2941-2949) 

2. Sprawozdania „cząstkowe” obejmujące zdarzenia dotyczące właściwości 
dysponenta części 25 i 40 podpisał zastępca Dyrektora Departamentu 
Ekonomiczno-Finansowego, sprawozdanie finansowe państwowych funduszy 
celowych Dyrektor Generalny, a sprawozdanie dysponenta III stopnia Zastępca 
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. Stanowiło to wobec niesporządzenia 
przez jednostkę sprawozdania, o którym mowa  w § 17 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – naruszenie § 25 ust. 1 
rozporządzenia, zgodnie z którym sprawozdanie finansowe jednostki 
budżetowej podpisuje kierownik jednostki. 

Dyrektor DEF wyjaśniła, że sprawozdania finansowe własne sporządzone przez 
państwowe fundusze celowe z racji tego, iż ich dysponentem jest minister 
właściwy do spraw kultury fizycznej, podpisane zostały przez Dyrektora 
Generalnego działającego w jego imieniu. Nie wyjaśniono dlaczego sprawozdania 
obejmujące zdarzenia dotyczące właściwości dysponenta części 25 i 40 podpisał 
zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.  

Minister Sportu i Turystyki wyjaśnił, że udzielił stosownych upoważnień w celu 
zapewnienia harmonijnego i prawidłowego prowadzenia niezbędnych działań w 
obszarach sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki. 

Zdaniem NIK, ustawa o rachunkowości ani też rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości nie zawiera przepisu, na mocy którego 
kierownik jednostki mógłby upoważnić inną osobę do podpisania sprawozdania 
finansowego.  

(dowód: akta kontroli str.178-189, 2943-2949, 3539-3544) 

3. W sprawozdaniu finansowym Ministerstwo nieprawidłowo wykazało stan 
należności długoterminowych i krótkoterminowych, w związku z błędną 
kwalifikacją należności w kwocie 701.524,37 zł, których termin płatności 
przypadał w okresie krótszym niż rok od dnia bilansowego do pozycji 
sprawozdania A.III. Należności długoterminowe, zamiast do pozycji 
B.II. Należności krótkoterminowe. Stanowiło to naruszenie art. 46 ust. 2  
w związku z art. 3 ust.1 pkt 18 lit. c ustawy o rachunkowości. Zgodnie  
z przywołanymi przepisami wykazana w aktywach bilansu wartość 
poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich wartości księgowej,  
a należności krótkoterminowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz 
całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów 
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finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.  

Dyrektor DEF w udzielonej odpowiedzi nie ustosunkowała się do należności, 
których termin płatności przypadał na 2013 i 2014 rok i nie wyjaśniła dlaczego 
należności te wykazała w pozycji bilansu jako należności długoterminowe. 
Jednocześnie wskazała, że ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji 
należności długoterminowych.  

Zdaniem NIK, nie można zgodzić się z powyższą tezą, gdyż z ustawy  
o rachunkowości wynika jakie należności zaliczamy do długoterminowych. Wzór 
bilansu zarówno stanowiący załącznik do ustawy o rachunkowości, jak  
i załącznik do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
wskazuje, że należności długoterminowe zaliczane są do aktywów trwałych, 
a art. 3 ust. 1 pkt 13 uor stanowi, że przez aktywa trwałe jednostki rozumie się 
jej aktywa, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Z kolei art. 3 ust. 1 
pkt 18 lit. c) stanowi, że do aktywów obrotowych zaliczamy należności 
krótkoterminowe, przez które rozumie się ogół należności z tytułu dostaw  
i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych  
do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy  
od dnia bilansowego. Z powyższego wynika, że jeżeli należności nie są 
należnościami krótkoterminowymi to w związku z art. 3 ust. 1 pkt 13 należy  
je zakwalifikować do długoterminowych.     

(dowód: akta kontroli str.168-177,236-311, 231-396) 

4. W bilansie w pozycji A.II.1. Środki trwałe oraz w pozycji A.I Wartości 
niematerialne i prawne stan na początek okresu wykazano wartość bilansową 
wyższą od wynikającej z ksiąg rachunkowych, odpowiednio o 60.134,89 zł 
i o 30.421,61 zł. Było to wynikiem nieuwzględnienia w pozycjach bilansu sald 
kont 013 Pozostałe środki trwałe, 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 
oraz  072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, których per saldo wynosiło Wn 
90.556,50 zł. Saldo to, zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji na tych kontach, 
powinno wynosić 0,00 zł, bowiem odnosi się do składników majątku umarzanych 
w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Wynikające z ewidencji saldo 
było efektem błędów księgowych popełnionych w 2012 r. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że w trakcie prac przy bilansie za 2012 r. wystąpiła 
różnica między pasywami a aktywami w wysokości 69.238,34 zł, o którą 
pomniejszono wartość konta 071 Umorzenie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych natomiast zwiększono wartość konta 072 Umorzenie 
pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kwota 
69.238,34 zł wynikała z różnicy pomiędzy saldem Wn konta 299 
(konta technicznego) w kwocie 90.556,50 zł i podwójnie dokonanym w 2012 r. 
umorzeniu pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości 
niematerialnych i prawnych na kwotę 21.318,16 zł. 

Zdaniem NIK, przeksięgowanie z konta 071 na konto 072 kwoty 69.238,34 zł  
nie miało uzasadnienia w faktycznie zaistniałej operacji gospodarczej, a jedynie 
doprowadziło do zgodności technicznej sumy aktywów i pasywów. Powyższe 
działania stanowiły naruszenie art. 4 ust. 2 uor, zgodnie z którym zdarzenia,  
w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje  
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.   

(dowód: akta kontroli str. 1546-1552, 1580-1587, 2923-2940, 3052-3093) 
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5. Odsetki w kwocie 469.743,02 zł zapłacone w 2013 r. na podstawie wyroku Sądu 
II instancji z dnia 22 lipca 2013 r. zaewidencjonowane zostały na koncie 751 
Koszty finansowe. W Rachunku zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 
2013 r. odsetki te błędnie wykazane zostały w pozycji H.II. Inne koszty finansowe 
zamiast w pozycji H.I. Odsetki.  

Powyższe stanowiło naruszenie art. 4 ust 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie  
z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze wykazuje się w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że konta kosztowe przypisane są do poszczególnych 
pozycji kosztów finansowych w rachunku zysków i strat, w związku z czym wyżej 
wymienione odsetki nie zostały wyodrębnione. 

(dowód: akta kontroli str. 2941-2945, 3525-3527) 

6. Świadczenia i nagrody pieniężne wypłacone z budżetu państwa błędnie 
wykazano w rachunku zysków i strat w pozycji B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 
zamiast w pozycji B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu.     
W 2013 r., na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie75, Ministerstwo 
wypłaciło nagrody pieniężne z budżetu państwa trenerom oraz osobom 
fizycznym za wybitne osiągnięcia sportowe (zawodnikom) w łącznej kwocie 
5.671.535,73 zł. Wypłaciło również świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla 
medalistów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich dla medalistów zawodów 
Przyjaźń 84 w łącznej kwocie 16.313.179,99 zł. Środki w kwocie 
21.984.715,72 zł zaewidencjonowano na koncie 409 Pozostałe koszty 
rodzajowe.  
Stanowiło to naruszenie art. 4 ust 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, wykazuje się w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Dyrektor BDG wyjaśniła, że konta kosztowe przypisane są do poszczególnych 
pozycji kosztowych w podstawowej działalności operacyjnej w Rachunku zysków 
i strat, w związku z czym pozycje te nie zostały wyodrębnione i całe saldo konta 
409 zostało wykazane w pozycji pozostałe koszty rodzajowe.  

(dowód: akta kontroli str. 2941-2945, 3525-3527) 

7. Ministerstwo w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowo wykazało wartość 
posiadanych udziałów w spółkach Skarbu Państwa w kwocie 14.000.000,00 zł w 
 pozycji sprawozdania A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe, zamiast w 
kwocie 2.000.000,00 zł w pozycji A.IV.1. Akcje i udziały (nieprawidłowość nr 23  
w rozdziale Księgi rachunkowe).  
Powyższe stanowiło naruszenie art. 4 ust 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, wykazuje się w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Dyrektor BDG wyjaśniła, że udziałów jakie posiada MSiT w dwóch spółkach 
Skarbu Państwa, nie można zaliczyć do instrumentów finansowych objętych 
rozporządzeniem Ministra Finansów, w związku z tym mogą być wyceniane  
w cenach nabycia. Są one ponadto traktowane jako akcje w jednostkach 
podporządkowanych, co klasyfikuje je do ujęcia w aktywach bilansu w pozycji 
inwestycje długoterminowe. 
Zdaniem NIK, inne aktywa finansowe nie obejmują akcji i udziałów, na co 
wskazuje wzór bilansu.      

 (dowód: akta kontroli str. 2941-2949, 3128-3139) 

                                                      
75  Dz. U. z 2014 r. poz. 715. 
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8. W bilansie dysponenta III stopnia na dzień 31 grudnia 2013 r. w pozycji C.II.6. 
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) wykazano kwotę 
wyższą od wynikającej z ksiąg rachunkowych o 13.767,70 zł, było to wynikiem 
uwzględnienia w tej pozycji całkowitego salda Ma konta 240 Pozostałe 
rozrachunki w kwocie 29.125,46 zł, zamiast salda konta analitycznego 240-25 -
…-3 w kwocie 15.357,76 zł.  
Zobowiązania w kwocie 13.767,70 zł winny zostać ujęte w bilansie w pozycji 
C.II.5. Pozostałe zobowiązania.  

Powyższe stanowiło naruszenie art. 4 ust 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, wykazuje się w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Dyrektor BDG potwierdziła, że w bilansie w pozycji Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania umów) ujęto całe saldo konta 240, pozycja ta jest 
wyższa o zwrot świadczenia olimpijskiego w związku z zamkniętym rachunkiem 
świadczeniobiorcy (2.347,51 zł) oraz o zobowiązanie Ministerstwa związane 
z toczącym się postępowaniem w sprawie niedotrzymania terminu płatności 
z tytułu ugody sądowej (przyczyna, awaria systemu videotel NBP) kwota 
11.420,19 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2941-2966, 3545-3555) 

9. W bilansie dysponenta III stopnia według stanu na 31 grudnia 2013 r. w pozycji 
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazano kwotę niższą  
od wykazanej w księgach rachunkowych o 15.401,10 zł, wynikało to z błędnej 
kwalifikacji do tej pozycji tylko salda konta 135 Rachunek funduszy specjalnego 
przeznaczenia w kwocie 78.904,16 zł, pomimo że w księgach rachunkowych na 
koncie 139 Inne rachunki bankowe na dzień 31 grudnia 2013 r. występowało 
saldo w kwocie 15.401,10 zł. Saldo konta 139 wykazano błędnie w pozycji B.III.4. 
Inne środki pieniężne.  

Analogiczna sytuacja wystąpiła w przypadku wykazanego w bilansie stanu na 
początek roku, tj. w pozycji B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 
wykazano bilans otwarcia konta 135 w kwocie 110.048,36 zł, bez uwzględnienia 
bilansu otwarcia konta 139 w kwocie 3.138,96 zł.  

Powyższe stanowiło naruszenie art. 4 ust 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, wykazuje się w sprawozdaniu 
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Dyrektor BDG wyjaśniła, że saldo konta 139 zostało ujęte w pozycji inne środki 
pieniężne w związku z tym, że są to środki na pomocniczym rachunku 
bankowym, które nie są własnością jednostki. Są to obce środki finansowe 
na rachunku pomocniczym Ministerstwa, tj. zabezpieczenie umów oraz depozyt 
w związku z zajęciem komorniczym na wynagrodzeniu pracownika MSiT. 

Zdaniem NIK fakt, iż środki pieniężne zgromadzone są na pomocniczym 
rachunku bankowym, a nie podstawowym nie zmienia ich treści ekonomicznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 2941-2966, 3545-3555) 

10. Ministerstwo w sprawozdaniach finansowych dysponenta części 25 Kultura 
fizyczna i części 40 Turystyka oraz dysponenta III stopnia sporządzonych  
na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian 
w funduszu jednostki, w kolumnie „stan na koniec roku poprzedniego”  
nie wykazało danych finansowych.  
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Stanowiło to naruszenie art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
bowiem sprawozdania te nie zapewniają porównywalności z danymi z roku 
poprzedzającego rok obrotowy. 

Z wyjaśnień złożonych przez Głównego Księgowego Resortu i Dyrektora BDG 
wynika, że niewykazanie danych w powyższych sprawozdaniach było związane  
z reorganizacją struktury wewnętrznej MSiT, polegającą na wydzieleniu  
od 1 stycznia 2013 r. dysponenta III stopnia. Do dnia 31 grudnia 2012 r. księgi 
były prowadzone wspólnie dla dysponenta głównego i III stopnia.     

Zdaniem NIK zmiany organizacyjne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 
nie uzasadniają niewykazania ww. danych.  

(dowód: akta kontroli str.497-507, 579-584, 168-177) 

11. W związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
dysponenta części, nieprawidłowo wykazano poniższe pozycje sprawozdań: 

a) zawyżono należności krótkoterminowe ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 
2013 r. w poz. B.II.4 Pozostałe należności oraz zawyżono wynik finansowy 
w poz. A.II. Wynik finansowy netto o 991.075,97 zł; jednocześnie zaniżono 
wykazane w Rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne  
w poz. E.II. o 793.824,97 zł oraz koszty finansowe – Inne w poz. H.II  
o 197.251,00 zł, w rezultacie zawyżono zysk o 991.075,97 zł wykazany  
w poz. od I do N; powyższe wynikało z niedokonania odpisów aktualizujących 
od kwestionowanych przez dłużników należności z tytułu zwrotu 
niewykorzystanych dotacji, należności o znacznym stopniu przeterminowania 
(nieprawidłowość nr 2 w rozdziale Księgi rachunkowe); 

b) na dzień 31 grudnia 2013 r. zawyżono należności krótkoterminowe ujęte  
w bilansie w pozycji B.II.4 Pozostałe należności oraz stan państwowych 
funduszy celowych w pozycji B pasywów o 496.160,41 zł76 (nieprawidłowość 
nr 3 i 4 w rozdziale Księgi rachunkowe).      

12. W związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
dysponenta III stopnia, nieprawidłowo wykazano poniższe pozycje sprawozdań: 

a) zawyżono wartość bilansową środków trwałych wykazaną w bilansie na dzień 
31 grudnia 2013 r. w poz. A.II.1. oraz zawyżono wynik finansowy w poz. A.II. 
o 342.783,55 zł77; jednocześnie w Rachunku zysków i strat zaniżono koszty 
działalności operacyjnej wykazane w pozycji B.I. – Amortyzacja  
o 338.109,55 zł oraz w pozycji B.III. – Usługi obce o 4.674,00 zł,  
co spowodowało zaniżenie straty wykazanej w pozycjach od I do N  
o 342.783,55 zł; powyższe wynikało: z niezaksięgowania pełnej wartości 
amortyzacji środków trwałych naliczonej w księdze inwentarzowej w rejestrze 
nr 21 (nieprawidłowość nr 5 w rozdziale Księgi rachunkowe), z błędnego 
zakwalifikowania zakupionej usługi wdrożenia funkcjonalności „proxy”  
na urządzeniu FortiGate-200B jako zwiększenie wartości początkowej środka 
trwałego (nieprawidłowość nr 6 opisana w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz 
było skutkiem nienaliczania amortyzacji od środka trwałego wprowadzonego 
na stan w księdze inwentarzowej w lipcu 2011 r. (nieprawidłowość nr 8  
w rozdziale Księgi rachunkowe); 

                                                      
76  Z czego kwota 141.287,22 zł dotyczy stanu należności i funduszu FRKF oraz kwota 354.873,19 zł 

dotyczy FZSdU.  
77  Kwota 326.948,32 zł dotyczy nieprawidłowości nr 5, 4.674,00 zł dotyczy nieprawidłowości nr 6 oraz 

kwota11.161,23 zł nieprawidłowości nr 8. 
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b) na dzień 31 grudnia 2013 r. zawyżono wartość bilansową środków trwałych 
wykazaną w bilansie w pozycji A.II.1. oraz zaniżono wartość środków trwałych 
w budowie ujętą w pozycji A.II.2. o 786,24 zł; powyższe spowodowane było 
błędną wyceną środków trwałych przyjętych na stan w kwietniu 2012 r. 
(nieprawidłowość nr 10 w rozdziale Księgi rachunkowe);      

c) na dzień 31 grudnia 2013 r. zaniżono wartość bilansową wartości 
niematerialnych i prawnych wykazaną w bilansie w pozycji A.I. oraz zaniżono 
fundusz jednostki ujęty w pozycji A.I. o 18.066,75 zł78; w Zestawieniu zmian  
w funduszu jednostki o tę samą kwotę zaniżono zwiększenie funduszu  
w poz. II.9. Inne zwiększenia; powyższe wynikało z błędnie dokonanego  
w księdze głównej umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r. 
(nieprawidłowość nr 11 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz umorzenia 
wartości niematerialnej i prawnej na koncie 072 w miesiącu przyjęcia jej do 
użytkowania zamiast sukcesywnie na koncie 071, jak i nieskorygowania 
kosztów z lat ubiegłych (nieprawidłowość nr 13 w rozdziale Księgi 
rachunkowe);    

d) w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. zaniżono wartość środków trwałych 
ujętą w pozycji A.II.1. zawyżając jednocześnie stan wartości niematerialnych  
i prawnych wykazanych w poz. A.I. o kwotę 815,49 zł; powyższe wynikało 
z błędnego księgowania umorzenia programu CorelDraw na koncie 072, 
analityka umorzenie pozostałych środków trwałych zamiast na analityce 
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (nieprawidłowość nr 12 
w rozdziale Księgi rachunkowe); 

e) zawyżono wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych wykazaną 
w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. w poz. A.I. o 253.640,28 zł79 oraz 
zawyżono fundusz jednostki w pozycji A.I. o 185.816,18 zł80 jak i wynik 
finansowy w pozycji A.II. o 67.824,10 zł81. Jednocześnie w Rachunku zysków 
i strat zaniżono koszty działalności operacyjnej w poz. B.I. Amortyzacja, 
co spowodowało zaniżenie straty wykazanej w pozycjach od I do N 
o 67.824,10 zł; natomiast w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki 
zaniżono zmniejszenie funduszu w pozycji III.10. Inne zmniejszenia 
o 185.816,18 zł oraz zawyżono wynik finansowy w pozycji V o 67.824,10 zł; 
powyższe wynikało: z nieujęcia w księgach rachunkowych wartości 
niematerialnych i prawnych w latach 2011-2012, tylko ujęcia ich dopiero 
w marcu 2013 r. (nieprawidłowość nr 14 w rozdziale Księgi rachunkowe) oraz 
z przyjęcia do wyliczenia umorzenia różnych stawek amortyzacji dla tożsamych 
wartości niematerialnych i prawnych ujętych w księdze inwentarzowej 
w rejestrze nr 17 (nieprawidłowość nr 15 w rozdziale Księgi rachunkowe),   

f) w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r. 
zaniżono zwiększenie funduszu w pozycji II.9. Inne zwiększenia oraz 
zaniżono zmniejszenie funduszu w pozycji III.10. Inne zmniejszenia  
o 674.262.248,54 zł; powyższe wynikało z nieujęcia w księgach 
rachunkowych jednostki należności powstałych już w 2012 r., jak  
i niedokonania odpisów aktualizujących tych należności (nieprawidłowość  
nr 17 w rozdziale Księgi rachunkowe);  

                                                      
78  Kwota 5.561,75 zł dotyczy nieprawidłowości nr 11, a kwota 12.505,00 zł nieprawidłowości nr 13.  
79  Kwota 182.097,73 zł dotyczy nieprawidłowości nr 14, a kwota 71.542,55 zł nieprawidłowości nr 15. 
80  145.678,19 zł – nr14 i 40.138,00 zł – nr 15. 
81  36.419,55 zł – nr 14 i 31.404,55 zł – nr 15. 



 

43 

g) zawyżono należności krótkoterminowe ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 
2013 r. w poz. B.II.4 Pozostałe należności oraz zawyżono wynik finansowy 
w poz. A.II. o 948.139,85 zł; jednocześnie zaniżono wykazane w Rachunku 
zysków i strat pozostałe koszty operacyjne w poz. E.II o 770.962,53 zł, koszty 
finansowe – Inne w poz. H.II o 177.177,32 zł w rezultacie zaniżono stratę  
o 948.139,85 zł wykazaną w pozycjach od I do N; powyższe wynikało 
z niedokonania odpisów aktualizujących należności przeterminowanych, jak  
i kwestionowanych przez dłużników (nieprawidłowość nr 18 w rozdziale Księgi 
rachunkowe); 

h) na dzień 31 grudnia 2013 r. zawyżono ujęte w bilansie należności 
krótkoterminowe w poz. B.II.4 Pozostałe należności oraz zawyżono funduszu 
jednostki w poz. A.I., jak i nie ujęto zmniejszenia funduszu w pozycji III.10. 
Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki o 172.674,00 zł; 
wynikało to z nieodpisania w latach wcześniejszych przedawnionej należności 
przejętej od zakładu budżetowego (nieprawidłowość nr 19 w rozdziale Księgi 
rachunkowe); 

i) zniekształcono zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2013 r. przychody  
i koszty w Rachunku zysków i strat jednostki, poprzez zaniżenie przychodów 
z tytułu dochodów budżetowych w pozycji A.VI. o 591.685,16 zł, pozostałych 
kosztów operacyjnych w pozycji E.II. o 498.566,50 zł oraz kosztów 
finansowych – Inne w poz. H.II. o 93.118,66 zł; spowodowane to było 
błędnym odpisanie nieściągalnych jak i umorzonych należności na koncie 720 
zamiast na koncie 761 oraz 751 (nieprawidłowość nr 20 w rozdziale Księgi 
rachunkowe); 

j) w Rachunku zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r. zaniżono 
przychody finansowe zaprezentowane w części G.II. Odsetki oraz zawyżono 
przychody z tytułu dochodów budżetowych w pozycji A.VI. o co najmniej 
156.685,86 zł; wynikało to z błędnego ujęcie na koncie 720 odsetek 
należnych jednostce za zwłokę w zapłacie należności oraz odsetek 
zgromadzonych na rachunkach bankowych (nieprawidłowość nr 21 
w rozdziale Księgi rachunkowe); 

k) w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r. 
zawyżono zwiększenie funduszu z tytułu środków na inwestycje w pozycji II.3. 
oraz zawyżono zmniejszenie funduszu z tytułu dotacji i środków na inwestycje 
w pozycji III.4. o 701.761,31 zł82; spowodowane to było zaksięgowaniem 
zobowiązania z jednoczesnym księgowaniem ich wartości na koncie Wn 810 
Ma 800, podczas gdy zapis ten winien być dokonany w chwili dokonania 
wydatku (nieprawidłowość nr 22 w rozdziale Księgi rachunkowe);  

l) na dzień 31 grudnia 2013 r. zawyżono stan długoterminowych aktywów 
finansowych wykazanych w bilansie w pozycji A.IV.3, jak i zawyżono wynik 
finansowy w poz. A.II. o 12.000.000,00 zł; jednocześnie w Rachunku zysków  
i strat o tę samą kwotę zaniżono koszty finansowe w poz. H.II. Inne,  
co w rezultacie wpłynęło na zaniżenie straty wykazanej w poz. od I do N; 
powyższe wynikało z dokonania na dzień bilansowy wyceny posiadanych 
udziałów w spółce […..]83 bez uwzględnienia odpisów aktualizujących  

                                                      
82  Kwota wynika z sumy dwóch nieprawidłowości , tj. z zawyżenia zwiększenia funduszu z tytułu 

środków na inwestycje w pozycji I.1.4 oraz zawyżenia zmniejszenia funduszu z tytułu dotacji  
i środków na inwestycje w pozycji I.2.4 o 1.013.689,31 zł z jednoczesnym zaniżeniem zwiększenia 
funduszu z tytułu środków na inwestycje w pozycji I.1.4 oraz zaniżenia zmniejszenia funduszu  
z tytułu dotacji i środków na inwestycje w poz. I.2.4 o 311.928,00 zł.   

83 Jak w przypisie nr 72. 
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z tytułu trwałej utraty wartości (nieprawidłowość nr 23 w rozdziale Księgi 
rachunkowe); 

m) na dzień 31 grudnia 2013 r. zaniżono wykazane w bilansie rezerwy na 
zobowiązania (poz. C.III.) oraz zawyżono wynik finansowy (poz. A.II.)  
o 1.475.837,10 zł; jednocześnie w Rachunku zysków i strat o tę samą kwotę, 
zaniżono pozostałe koszty operacyjne w poz. E.II a w rezultacie zaniżono 
stratę prezentowaną w poz. od I do N; było to efektem nieutworzenia  
w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe zobowiązania w kwocie 
wynikającej z orzeczenia sądu I instancji, jako wiarygodnie oszacowanej, 
której prawdopodobieństwo zapłaty jest wysokie; w związku z rozpatrywaniem 
skargi kasacyjnej sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta (nieprawidłowość 
nr 24 w rozdziale Księgi rachunkowe);   

n) w sprawozdaniu Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień  
31 grudnia 2013 r. zawyżono środki na inwestycje wykazane w poz. II.3. oraz 
zaniżono nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w poz. II.5 o 8.311,72 zł; 
powyższe skutkowało zaksięgowaniem wartości nieodpłatnie otrzymanych 
środków trwałych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego na błędnych kontach 
analitycznych do konta 800 (nieprawidłowość nr 25 w rozdziale Księgi 
rachunkowe).    

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

IV. Uwagi i 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 Kontroli84, wnosi o: 

1) uaktualnienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

2) opracowanie i wdrożenie procedur tworzenia  odpisów aktualizujących wartość 
należności, zapasów oraz  akcji i udziałów, 

3) opracowanie i wdrożenie procedur tworzenia rezerw na zobowiązania  
z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, 

4) dokonanie weryfikacji zapasów materiałów pod kątem ich przydatności dla 
potrzeb Ministerstwa oraz zagospodarowanie aktualnie nieprzydatnych 
w bieżącej działalności Ministerstwa, 

5) zweryfikowanie ewidencji  syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych i doprowadzenie do ich zgodności, 

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

7) sporządzenie sprawozdania jednostkowego jednostki budżetowej za 2013 r., 
będącego agregacją sprawozdań „cząstkowych”,   

8) podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków zawierania 
umów z najemcami powierzchni Stadionu Narodowego niezabezpieczających 
należycie interesu Skarbu Państwa,  

9) podjęcie działań w celu zapewnienia skutecznej windykacji należności.    

                                                      
84  Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 6 lutego 2015 r. 

  
  

 

 Za zgodność z treścią Uchwały 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli  
Nr 51/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. 

Dyrektor  
Departamentu Budżetu i Finansów 

 
 

Stanisław Jarosz 

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. 
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