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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 

Jednostka 
kontrolowana 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 (dalej: Bank 
lub BGK) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Podstawa prawna 

Beata Daszyńska-Muzyczka od dnia 9 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Andrzej Eisenbart, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.  

2. Tomasz Kiercz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KBF/2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

3. Anna Grabarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/37/2019 z dnia 5 marca 2019 r. 

4. Elżbieta Grohman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/38/2019 z dnia 5 marca 2019 r. 

 (dowód:akta kontroli str. 1-4, 849-852) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji przez Bank w 2018 r. zadań 
związanych z obsługą rachunków bankowych Unii Europejskiej, udzielaniem 
finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz prowadzenia ewidencji księgowej 
części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 
− działania związane z obsługą rachunków bankowych, o których mowa w art. 196 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (dalej: ustawa 
o finansach publicznych), obejmujących operacje w zakresie: konsolidacji 
finansów publicznych, środków przyjętych w depozyty sądowe, zadań zlecanych 
przez Ministra Finansów3 oraz pożyczki udzielonej jednostce badawczo-
rozwojowej4, 

− działania związane z obsługą bankową dochodów i płatności z budżetu środków 
europejskich (dalej: BŚE), w tym Wspólnej Polityki Rolnej (dalej: WPR) w ramach 
rachunków bankowych, otwartych na podstawie umów zawartych z Ministrem 
Finansów, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
3  Od 28 września 2016 r. do 9 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów. 
4  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 
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− obsługa płatności z budżetu państwa w ramach krajowego współfinansowania,  
na podstawie umów zawartych z dysponentami części budżetowych, 

− realizacja zadań związanych z obsługą bankową udzielanego finansowego 
wsparcia z Funduszu Dopłat, 

− sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2018 r. w zakresie operacji finansowych dla części 79 Obsługa długu Skarbu 
Państwa, 

− prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do dochodów  
i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań części 79, 

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

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
− szczegółowego badania prawidłowości założenia depozytów terminowych  

i depozytów overnight oraz prawidłowości naliczonych odsetek, 
− analizy ewidencji księgowej prowadzonej przez BGK dla Sądu Okręgowego 

Warszawa-Praga w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie 
depozytów sądowych, 

− analizy dyspozycji Ministra Finansów dotyczących sprzedaży walut obcych, 
− weryfikacji zgodności zakładania lokat terminowych z dyspozycjami Ministra 

Finansów, 
− sprawdzenia działań nadzorczo-windykacyjnych Banku wobec podmiotu, 

posiadającego niespłaconą pożyczkę udzieloną jednostce badawczo-
rozwojowej5, 

− analizy automatycznego inwestowania środków pozostających na rachunku 
dochodów na koniec każdego dnia operacyjnego, 

− analizy dyspozycji Ministra Finansów dotyczących przelewu środków z rachunku 
dochodów budżetu środków europejskichna rachunki, z których dokonywane były 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

− szczegółowego badania terminowości przekazania przez Bank nadanych 
uprawnieńdo korzystania z systemu BGK-Zlecenia, 

− szczegółowej analizy zapotrzebowań na środki składanych przez Bank  
do Ministra Finansów, 

− szczegółowej analizy zapotrzebowań na środki w zakresie krajowego 
współfinansowania, wskazywane w pismach BGK kierowanych do dysponentów  
i faktycznego poziomu wydatków zrealizowanych przez bank, 

− dokonania przeglądu analitycznego zapisów na rachunkach dysponentów części 
budżetu państwa prowadzonych przez BGK w ramach krajowego 
współfinansowania pod kątem nadmiaru środków gromadzonych przez Bank, 

− dokonania szczegółowej analizy prawidłowości przyjmowania wniosków  
o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat6, 

− badania prawidłowości wywiązywania się Banku z realizacji postanowień umów 
zawartych z beneficjentami otrzymującymi wsparcie z Funduszu Dopłat, 

                                                      
5  Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznej 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 164). 
6  Na podstawie ustawy z dnia z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – Dz.U. z 2018 r. poz. 2321, ze zm. (dalej: ustawa  
o budownictwie socjalnym).  
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− dokonania przeglądu analitycznego ewidencji księgowej prowadzonej w BGK dla 
części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa oraz szczegółowa kontrola 
wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

− analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
− badania stosowanych przez BGK procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań i prowadzenia ewidencji księgowej części 79. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach prowadzonej w 2018 r. obsługi 
bankowej Ministra Finansów, wykonywał czynności związane z przyjmowaniem 
wolnych środków przekazywanych Ministrowi Finansów w depozyt lub 
zarządzanie7, ich zwrotem oraz inne operacje związane z konsolidacją środków 
publicznych. Bank pełnił rolę centralnego podmiotu płatniczego do realizacji 
płatności dla beneficjentów programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. Na podstawie umów zawartych z dysponentami części budżetowych 
dokonywał płatności w ramach krajowego współfinansowania. 
BGK realizował zadania związane z obsługą bankową udzielanego beneficjentom 
finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, który został utworzony w Banku  
na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach  
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej8. 
Ponadto BGK, na podstawie umów zawartych z Ministrem Finansów, prowadził 
obsługę rachunków lokat złotowych i walutowych oraz sprzedaży walut obcych. 
Prowadził również ewidencję księgową oraz sporządzał sprawozdania budżetowe  
i sprawozdania w zakresie operacji finansowych dla części 79 – Obsługa długu 
Skarbu Państwa. 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 realizację w 2018 r. przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego zadań związanych z obsługą rachunków bankowych 
Unii Europejskiej oraz udzielaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wskazanych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 
− prawidłowe i terminowe wykonywanie przez Bank obowiązków związanych  

z przyjmowaniem wolnych środków przekazywanych Ministrowi Finansów  
w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem, a także środków przyjętych  
w depozyty sądowe, 

− realizowanie zadań związanych z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich zgodnie z przepisami ustawy  
o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 

                                                      
7  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów  
w depozyt lub zarządzanie - Dz.U. poz. 1864 (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
wolnych środków). 

8  Dz.U. z 2018 r. poz. 1188, ze zm. 
9  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę opisową. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa10, 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności 
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
przekazywania informacji dotyczących tych płatności11 oraz postanowieniami 
umów zawartych z Ministrem Finansów na prowadzenie rachunków bankowych, 

− bezzwłoczne dokonywanie operacji przelewu środków z rachunku dochodów 
budżetu środków europejskich na rachunki, z których dokonywane były płatności, 

− przekazywanie ujętych w zapotrzebowaniach środków finansowych na rachunek 
płatności zgodnie z terminarzem płatności dla środków europejskich, 

− przekazywanie środków na rachunek płatności WPR zgodnie z dyspozycjami 
Ministra Finansów, 

− realizowanie zadań w zakresie obsługi bankowej płatności budżetu państwa  
w ramach krajowego współfinansowania zgodnie z warunkami określonymi  
w umowach zawartych przez Bank z dysponentami części budżetu państwa; 
środki przekazywane przez dysponentów gromadzone były na rachunkach 
pomocniczych dysponentów w kwotach wynikających ze zleceń płatności, 

− udzielanie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie o budownictwie socjalnym oraz rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia 
na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń12 (dalej: rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie 
finansowego wsparcia). 

V. Wyniki kontroli 

1. Obsługa rachunków bankowych 

W 2018 r., w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz 
zarządzania długiem Skarbu Państwa, do dyspozycji Ministra Finansów w ramach 
konsolidacji finansów publicznych i zarządzania depozytami sądowymi, pozostawały 
środki w łącznej wysokości 3.127.837,0 mln zł (tj. o 19,4% więcej niż w 2017 r.),  
z tego: 298.748,1 mln zł13 w ramach depozytów terminowych, 1.461.706,8 mln zł14 
stanowił łączny wolumen depozytów overnight oraz 1.367.382,1 mln zł15 łączny 
wolumen depozytów sądowych. 
Minister Finansów na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał łącznie 54.931,5 mln zł  
na rachunkach depozytowych instytucji (konsolidacja) oraz na rachunkach 
depozytowych sądów (tj. o 30,1% więcej niż w 2017 r.), z czego na depozytach 
terminowych 37.907,8 mln zł, na depozytach overnight 11.162,0 mln zł oraz  
5.861,7 mln zł na rachunkach depozytowych sądów. 
W 2018 r. Bank naliczył i wypłacił jednostkom – których wolne środki Minister 
Finansów wykorzystywał w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa oraz zarządzania długiem Skarbu Państwa – 558,7 mln zł odsetek  
                                                      
10  Dz.U. z 2018 r. poz. 2225. 
11  Dz.U. z 2018 r. poz. 1011. 
12  Dz.U. z 2018 r. poz. 823. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2018 r., poprzednio 

obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r.  
w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  
(Dz.U.z 2016 r. poz. 259). 

13  Depozyty terminowe czynne na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 30.540,6 mln zł, a depozyty 
założone w 2018 r. – 268.207,5 mln zł. 

14  Depozyty overnight na dzień 1 stycznia 2018 r. (przechodzące z 2017 r.) wynosiły 7.382,2 mln zł. 
15  Depozyty overnight na dzień 1 stycznia 2018 r. (przechodzące z 2017 r.) wynosił 4.294,9 mln zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(tj. o 4,0% więcej niż w 2017 r.). Składały się na nie odsetki z tytułu zakończonych 
6.423 depozytów terminowych w kwocie 502,2 mln zł, z tytułu depozytów overnight 
jednostek biorących udział w konsolidacji finansów publicznych w kwocie 29,1 mln zł 
oraz depozytów sądowych overnight 27,3 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 28-32, 45-59) 

Na podstawie szczegółowego badania 16 depozytów terminowych oraz  
16 depozytów overnight na łączną kwotę 12.252,3 mln zł stwierdzono,  
że we wszystkich przypadkach BGK, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  
o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wolnych 
środków, zakładał lokaty jak i dokonywał ich zwrotu wraz z prawidłowo naliczonymi 
odsetkami na rachunki bankowe jednostek. 

(dowód: akta kontroli str. 60-123, 187-188, 198-207) 

W 2018 r. konsolidacją objęto 389 jednostek sektora finansów publicznych  
(tj. o jedną jednostkę mniej niż w roku ubiegłym), dla których otwarto 2.243 rachunki 
bankowe do gromadzenia wolnych środków przekazywanych na rachunki Ministra 
Finansów w depozyt lub zarządzanie.  

Ponadto w ramach obsługi rachunków depozytowych Ministra Finansów, rachunków 
pomocniczych overnight oraz rachunków pomocniczych overnight odsetki dla 
sądów16, na koniec 2018 r. Minister Finansów dysponował 851 rachunkami 
depozytowymi w PLN oraz w walutach obcych dla 282 sądów rejonowych, 
okręgowych, apelacyjnych i wojskowych17. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. - 
276 sądów miało lokaty na „rachunkach depozytowych Ministra Finansów”. 

(dowód: akta kontroli str. 6-28, 36-44) 

W wyniku analizy ewidencji księgowej w zakresie depozytów sądowych 
prowadzonej przez BGK dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz 
Sądu Okręgowego w Warszawie18 stwierdzono, że ewidencja analityczna 
prowadzona była oddzielnie dla każdego depozytu (mikrorachunku). W ramach 
dokonywanej przez sąd obsługi gospodarki finansowej w zakresie każdego 
mikrorachunku, tj. wpłat na mikrorachunek oraz wypłat z mikrorachunku zapewniona 
była możliwość wymiany informacji z centralnym systemem informatycznym BGK. 

 (dowód: akta kontroli str. 124-186) 

W 2018 r. Bank, podobnie jak w latach wcześniejszych, nie realizował transakcji 
typu sell-buy-beck. 

(dowód: akta kontroli str. 35) 

BGK, w ramach prowadzonej w 2018 r. obsługi rachunków specjalnych19, otworzył: 
− 19520 depozyów terminowych na kwotę 1.466,1 mld zł, od których naliczono  

i przekazano na rachunek Ministra Finansów odsetki w kwocie 382,6 mln zł, 

                                                      
16  Umowa rachunku bankowego z 3 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania przez BGK czynności 

związanych z obsługą rachunków depozytowych Ministra Finansów. 
17  W 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów dysponował 860 rachunkami depozytowymi w PLN oraz 

w walutach obcych dla 286 sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i wojskowych. 
18  Informacje pobrano na podstawie art. 29 ust. 2 pkt f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
19  Umowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunków bankowych specjalnych oraz 

zawierania transakcji warunkowych w zakresie prowadzenia rachunków lokat terminowych, 
zawierania transakcji typu REPO i sell-buy-back. 

20  Nie uwzględniono dwóch lokat terminowych, z datą zapadalności w dniu 2 stycznia 2019 r. 
na kwotę 4,4 mld zł, z kwotą odsetek w wysokości 0,2 mln zł. 
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44921 depozytów typu overnight na kwotę 681,9 mld zł; od tych operacji 
naliczono i przekazano na rachunek Ministra Finansów odsetki w kwocie  
31,7 mln zł. 

W ramach zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. umowy Rachunków bankowych  
i innych usług pomiędzy BGK a Ministrem Rozwoju i Finansów, Bank w 2018 r. 
założył 18 depozytów terminowych w euro w łącznej wysokości 6.596,0 mln EUR, 
od których przekazał na rachunek Ministerstwa Finansów w NBP kwotę  
28,0 tys. EUR odsetek22. 

W wyniku sprzedaży 229,0 mln EUR na rachunek Ministra Finansów przekazano 
983,4 mln zł. 

Analiza wszystkich poleceń sprzedaży 229 mln EUR wykazała, że BGK 
bezzwłocznie przekazał na rachunek Ministerstwa Finansów kwotę 983,4 mln zł 
zgodnie ze wskazanymi przez Ministra Finansów parametrami23. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-35, 208-230) 

Na podstawie szczegółowego badania 15 lokat terminowych na łączną kwotę 
6.200,0 mln EUR stwierdzono, że Bank realizował je zgodnie z dyspozycjami 
Ministra Finansów. Odsetki należne od lokat terminowych były prawidłowo naliczane 
oraz niezwłocznie przekazywane na rachunek Ministra Finansów w NBP.  

(dowód: akta kontroli str. 35, 847) 

W 2018 r. Bank przekazał na rachunek Ministra Finansów kwotę  
6,1 mln zł z tytułu całkowitej spłaty przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki  
w Łodzi zaległych zobowiązań24, w wyniku zawartej w dniu 28 listopada 2016 r. 
umowy ugody pomiędzy Skarbem Państwa a Instytutem.  

 (dowód: akta kontroli str. 231-235, 244) 

W zakresie realizacji zadań związanych z obsługą rachunków bankowych nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzoną przez BGK obsługę 
rachunków, o których mowa w art. 196 ustawy o finansach publicznych. Rachunki 
były prowadzone zgodnie z powszechnie obowiązującycmi przepisami oraz 
postanowieniami umów. 

2. Obsługa bankowa dochodów i płatności z budżetu środków europejskich 

Zgromadzone w 2018 r. na rachunku dochodów budżetu środków europejskich 
środki w kwocie 63.328,2 mln zł25 (tj. o 33,1% więcej niż w 2017 r.) zostały  
 

                                                      
21  Zostały uwzględnione dwie lokaty overnight, z datą zapadalności 3 stycznia 2018 r. na kwotę 

2.500,0 mln zł, z kwotą odsetek 0,3 mln zł. 
22  W kwocie tej uwzględniono dwie lokaty z terminem zapadalności w styczniu 2018 r. (na kwotę 

596,0 tys EUR i odsetek w wysokości 2,5 tys. EUR), a nie uwzględniono jednej lokaty z terminem 
zapadalności w styczniu 2019 r. (w kwocie 600,0 mln EUR i odsetkami w wysokości  
2,5 tys. EUR). 

23  Parametry dotyczą kursu waluty, który nie może być niższy niż określona wartość w dyspozycji 
sprzedaży. 

24  Na dzień 1 stycznia 2018 r. stan zaległości wynosił 6,1 mln zł. 
25 W tym stan początkowy (zwrot overnight) oraz odsetki O/N w wysokości 0,02 mln zł, wpływy roku 

2018 – 63.328,2 mln zł. 
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przekazane na rachunki płatności26. Na koniec 2018 r. stan środków na tym  
rachunku wyniósł 2,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 245-247, 307-317) 

BGK realizował postanowienia umowy dotyczące automatycznego inwestowania 
środków pozostających na tym rachunku na koniec każdego dnia operacyjnego27.  
W 2018 r. z tego tytułu Bank przekazał Ministrowi Finansów odsetki w kwocie  
16,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 321, 248-249) 

Bank bezzwłocznie dokonywał operacji przelewu środków z rachunku dochodów 
budżetu środków europejskich na rachunki, z których dokonywane były płatności,  
co potwierdzają wyniki szczegółowego badania 21 dyspozycji Ministra Finansów  
(z czerwca i listopada 2018 r.) przelewu środków.  

(dowód: akta kontroli str. 250, 308-317, 344-400, 847) 

Na koniec 2018 r. do składania zleceń płatności w BGK upoważnionych było 
361 instytucji w ramach Perspektywy Finansowej (PF) 2007-2013 oraz 396  
w ramach PF 2014-2020. Bank nadał uprawnienia do korzystania z systemu  
BGK-Zlecenia 35 nowym instytucjom. Na podstawie analizy terminowości 
przekazania narzędzi uprawniających do dostępu do systemu pięciu nowym 
jednostkom stwierdzono, że ich odbiór następował w terminie nieprzekraczającym 
12 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 260-288) 

W 2018 r. złożono 105.537 zleceń płatności na kwotę 48.758,3 mln zł, w tym  
395 zleceń na 256,3 mln zł z terminem płatności przypadającym na rok 2019.  

Zrealizowano 105.416 zleceń płatności na kwotę 48.611,1 mln zł, z tego 
37.019 dotyczyło refundacji poniesionych kosztów (23.417,7 mln zł) oraz  
68.397 zaliczek (25.193,4 mln zł).  

Ponadto w 2018 r. BGK na podstawie 8.533 dodatkowych dyspozycji zrealizował 
płatności28 na kwotę 9.246,3 mln zł, z tego w ramach PF 2014-2020 – 8.525 
płatności na łączną kwotę 9.197,3 mln zł.  

Na podstawie badania 1.518 zleceń płatności na kwotę 9.798,7 mln zł stanowiących 
20,2% łącznej wartości zleceń zrealizowanych w 2018 r. stwierdzono, że objęte 
próbą płatności zrealizowane były w kwotach wskazanych w zleceniach 
i w terminach określonych przez Ministra Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 289-298, 327-330) 

W 2018 r. instytucje dokonały w formie elektronicznej 874 korekt złożonych zleceń 
płatności, anulowały 438 zleceń płatności na łączną kwotę 173,4 mln zł oraz złożyły 
180 wniosków o korektę zwrotów.  

(dowód: akta kontroli str. 256, 298-299) 

W 2018 r. instytucje dokonały zwrotów płatności ze środków europejskich 
(bez WPR) na łączną kwotę 2.198,9 mln zł, w tym 2.105,5 mln zł stanowiły zwroty 

                                                      
26  W tym na rachunek płatności PF 2007-2013 – 83,1 mln zł, PF 2014-2020 – 39.443,9 mln zł, 

rachunek płatności WPR i rachunek obsługi deficytu – 17.809,4 mln zł, na rachunek przychodów  
i rozchodów krajowych zgodnie z Procedurą rozliczenia deficytu zaciągniętego na pokrycie 
wydatków perspektywy finansowej 2007–2013, po rozliczeniu płatności końcowych w ramach PF 
2007–2013 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 5.991,8 mln zł. 

27  Uwzględniając, że saldo środków na koniec dnia roboczego nie mogło być niższe od 100 tys. zł. 
28  Wielkości dotyczące dodatkowych zleceń płatności ujęte są w ogólnej ilości (i wartości) zleceń 

płatności, które wpłynęły do BGK i zostały zrealizowane w 2018 r. 
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dokonane w ramach PF 2014-2020. Na koniec grudnia 2018 r. do wyjaśnienia 
pozostawały zwroty na kwotę 42,2 mln zł (w 2017 r. 21,8 mln zł). Ostatnie zwroty 
zostały przez Bank wyjaśnione do 11 stycznia 2019 r.29  

(dowód: akta kontroli str. 331-343) 

Bank w 2018 r. udostępniał informacje dotyczące złożonych i dokonanych płatności 
oraz zakresu zawartych w nich danych w terminach i zakresie merytorycznym 
zgodnym z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia  
21 grudnia 2012 r., co potwierdzają wyniki dokonanej analizy terminowości 
generowania tych informacji dla dwunastu instytucji, sześciu dysponentów budżetu 
państwa oraz Ministerstwa Finansów. 

 (dowód: akta kontroli str. 257, 432-460) 

Finansowanie przez Ministra Finansów zleceń płatności odbywało się na podstawie 
składanych przez Bank zapotrzebowań. Środki przekazywane były na rachunek 
płatności zgodnie z terminarzem płatności dla środków europejskich. Badaniem 
objęto 10 zapotrzebowań na środki finansowe30. Stwierdzono, że kwoty ujęte 
w zapotrzebowaniach uwzględniały stany środków zgromadzonych na rachunku 
płatności, tj. stan zwrotów należności głównych dokonanych przez beneficjentów 
(wyjaśnionych) oraz zlecenia anulowane. 

(dowód: akta kontroli str. 344-356) 

W wyniku analizy 20 dyspozycji Ministra Finansów przelewu środków  
na rachunek płatności WPR31 oraz zawiązania 20 depozytów overnight stwierdzono, 
iż środki przekazywane były na rachunek WPR zgodnie z dyspozycjami Ministra 
Finansów, a odsetki od overnightów były naliczane w wysokości określonej 
w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 257-258, 847) 

W 2018 r. na rachunkach bankowych do obsługi środków eurpejskich oraz płatności 
z udziałem środków europejskich dostępne były środki w łącznej kwocie  
69.310,7 mln zł. Z rachunków tych zrealizowano wypłaty na łączną kwotę  
69.075,2 mln zł, a główne obciążenia (49.494,9 mln zł) dotyczyły programów 
finansowanych w ramach PF 2014-2020.  

(dowód: akta kontroli str. 253) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez BGK zadań, 
określonych w umowach zawartych z Ministrem Finansów na prowadzenie 
rachunków bankowych związanych z obsługą bankową dochodów i płatności 
z budżetu środków europejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej.  

3. Obsługa płatności z budżetu państwa w ramach krajowego 
współfinansowania  

W związku z realizacją programów operacyjnych finansowanych z udziałem 
środków europejskich złożono32 w BGK, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 
łącznie 523 zlecenia płatności z budżetu państwa w ramach krajowego 
współfinansowania na kwotę 22,9 mln zł. Zrealizowano 527 zleceń płatności  

                                                      
29  W ramach PF 2007-2013 ostatnie zwroty zostały wyjaśnione w dniu 7 stycznia 2019 r. 
30 Zapotrzebowania złożone w październiku i listpadzie 2018 r. dla PF 2007-2013 i PF 2014-2020. 
31  Dla miesięcy czerwiec i listopad 2018 r. 
32  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał uprawnienia do realizacji wydatków 

na współfinansowanie krajowe w zakresie zakresie PF 2014-2020. 
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na łączną kwotę 23,0 mln zł w ramach PF 2014-2020 (w tym cztery zlecenia 
płatności złożone w 2017 r. na kwotę 0,1 mln zł).  

(dowód: akta kontroli str. 461-468) 

Analiza zapotrzebowań na środki33 wskazane w pismach Banku kierowanych  
do dysponentów, wysokości środków przekazanych przez dysponentów oraz 
zrealizowanych płatności wykazała, że BGK realizował zadania w zakresie obsługi 
bankowej płatności budżetu państwa w ramach krajowego współfinansowania 
zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych przez Bank  
z dysponentami części budżetu państwa, a środki finansowe gromadzone były na 
rachunkach pomocniczych dysponentów w kwotach wynikających ze zleceń 
płatności.   

(dowód: akta kontroli str. 462-463, 469-500, 847) 

W wyniku dokonanego przeglądu zapisów na rachunkach dysponentów części 
budżetu państwa prowadzonych przez BGK w ramach krajowego 
współfinansowania ustalono, że na koniec grudnia 2018 r. salda na tych rachunkach 
wykazywały stany zerowe.  

(dowód: akta kontroli str. 468) 

BGK z tytułu opłat i prowizji za świadczone usługi bankowe uzyskał w 2018 r. łączną 
kwotę 21,1 mln zł34.  

(dowód: akta kontroli str. 242) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań związanych z obsługą 
bankową płatności budżetu państwa w ramach krajowego współfinansowania. 

4. Realizacji zadań związanych z obsługą bankową udzielanego finansowego 
wsparcia z Funduszu Dopłat  

W ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków 
Funduszu Dopłat BGK udziela między innymi finansowego wsparcia w ramach 
ustawy o budownictwie socjalnym. 

Fundusz Dopłat w 2018 r. zasilony został dotacją z budżetu państwa z części  
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 
w wysokości 1.327,0 mln zł, z czego dotacja z przeznaczeniem na finansowe 
wsparcie budownictwa socjalnego wyniosła 210,0 mln zł i przekazana została  
w dwóch transzach po 105,0 mln zł w dniach 30 kwietnia i 30 października 2018 r. 
W ramach finansowego wsparcia budownictwa socjalnego BGK wypłacił w 2018 r. 
środki w łącznej kwocie 132,3 mln zł. 

W 2018 r. do BGK wpłynęło 136 wniosków na łączną kwotę 227,8 mln zł. Bank 
pozytywnie rozpatrzył 115 wniosków35 na łączną kwotę 175,8 mln zł, w tym 
zakwalifikowany został jeden wniosek na kwotę 1,9 mln zł złożony w edycji jesiennej 
2017 r. Wniosek ten uwzględniony został w wyniku pozytywnego rozpatrzenia 
odwołania Gminy Miejskiej Rumia od decyzji Departamentu Usług Agencyjnych 
BGK o zwrocie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia. 

                                                      
33 Dla czterdziestu terminów płatności oraz jednego dysponenta. 
34  W tym z tytułu konsolidacji finansów publicznych, operacji w zakresie budżetu srodków 

europejskich, prefinansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz obsługi 
zadłużenia krajowego i zagranicznego budżetu państwa. 

35  W edycji wiosennej 67 wniosków, a jesiennej 47 wniosków. 
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W 2018 r. Bank pozostawił bez rozpatrzenia 14 wniosków na łączną kwotę  
37,0 mln zł. Wnioski te nie spełniały wymagań wskazanych w rozporządzeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie finansowego wsparcia.  

W latach 2017-2018 BGK zawarł z beneficjentami 331 umów o finansowe wsparcie, 
w tym z gminami podpisano 320 umów. Łączna kwota przyznanego wsparcia 
gminom w 2018 r. wyniosła 154,0 mln zł, natomiast łączna kwota wsparcia 
obejmująca wszystkich beneficjentów wynosiła 175,8 mln zł. 

W układzie województw największymi beneficjentami przyznanego wsparcia były 
województwa: zachodniopomorskie (38,2 mln zł), pomorskie (25,8 mln zł)  
i mazowieckie (19,8 mln zł). Natomiast beneficjentami o najmniejszej wartości 
udzielonego wsparcia były województwa: świętokrzyskie (1,0 mln zł), łódzkie  
(0,8 mln zł) oraz lubuskie (0,6 mln zł). 

BGK z wniosków zakwalifikowanych w 2018 r. wypłacił gminom z Funduszu Dopłat 
kwotę wsparcia w wysokości 1,7 mln zł, w tym dla przedsięwzięć zakończonych  
w 2018 r. – 1,1 mln zł. Całość wypłaconego wsparcia dotyczyła lokali mieszkalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 501-553, 845) 

BGK opracował wewnętrzną instrukcję ,Zasady i tryb udzielania ze środków 
Funduszu Dopłat finansowego wsparcia gminom, powiatom, związkom 
międzygminnym i organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na 
tworzenie zasobów socjalnych36. Bank występował także o opinie do Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wytycznych i wskazówek w sprawie 
udzielenia finansowego wsparcia. Łącznie w latach 2017-2018 wskazane 
ministerstwa przekazały 27 opinii w zakresie udzielonego wsparcia. 

Analiza 16 wniosków na kwotę 10,5 mln zł37 o udzielenie finansowego wsparcia  
z Funduszu Dopłat wykazała, iż Bank zgodnie z przepisami realizował zadania 
związane z kwalifikowaniem wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 511-512, 554-839) 

Analiza 26 umów o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat na łączną kwotę  
144,3 mln zł38 wykazała, iż BGK wywiązywał się z realizacji postanowień umów 
zawartych z beneficjentami wsparcia. Zostały spełnione warunki uruchomienia 
finansowego wsparcia określone w art. 17 ustawy o budownictwie socjalnym,  
a środki publiczne przeznaczone na finansowe wsparcie, z wyjątkiem jednej 

                                                      
36  Wprowadzoną zarządzeniem nr 69/2015/DUA/PRO Prezesa Zarządu Baku Gospodarstwa 

Krajowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej – zmienioną 
zarządzeniem nr 153/2018/DUA Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 
5 grudnia 2018 r. oraz decyzją Nr 10/2018/DUA Członka Zarządu Banku Gospodarstwa 
Krajowego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji wewnętrznej Zasady  
i tryb udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia gminom, jednoosobowym 
spółkom gminnym, powiatowym, związkom międzygminnym, organizacjom pożytku publicznego 
i spółkom celowym z przeznaczeniem na tworzenie zasobów lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni i tymczasowych 
pomieszczeń oraz zatwierdzenia Kart procesów dotyczących udzielania ze środków Funduszu 
Dopłat finansowego wsparcia. 

37  Będących przedmiotem kontroli prowadzonych przez jednostki organizacyjne NIK w gminach 
objętych kontrolą.  

38  Analizie poddano 16 umów na łączną kwotę 100,5 mln zł będących przedmiotem kontroli 
prowadzonych przez jednostki organizacyjnej NIK oraz 10 umów o najwyższych kwotach 
wytypowanych spośród inwestycji zakończonych w 2018 r. na łączną kwotę 43,8 mln zł. 
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umowy39, zostały rozliczone po zakończeniu przedsięwzięcia zgodnie z art. 18 
powyższej ustawy.  
Każdorazowo Bank informował beneficjenta o przyjęciu rozliczenia i wskazywał datę 
przekazania środków finansowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 501-512, 848) 

W latach 2007-2018 w ramach programu utworzono 18.798 lokali oraz miejsc  
w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych, w tym 17.524 lokale mieszkalne, 
163 mieszkania chronione, 469 miejsc w noclegowniach oraz 642 miejsca  
w schroniskach dla bezdomnych. W 2018 r. w wyniku zakończenia realizacji 
przedsięwzięć, na które beneficjenci otrzymali finansowe wsparcie powstało:  
2.630 lokali mieszkalnych, 11 mieszkań chronionych, 49 miejsc w noclegowniach 
oraz 59 miejsc w schroniskach dla bezdomnych. Zakończone w 2018 r. 
przedsięwzięcia w łącznej liczbie 2.749 stanowiło 14,6% wszystkich lokali oraz 
miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych zrealizowanych w latach 
2007-2018. 

 (dowód: akta kontroli str. 507, 509) 

Bank w przyjętych wewnętrznych aktach normatywnych wprowadził mechanizmy 
kontrolne służące redukowaniu ryzyka udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu 
Dopłat w sposób zgodny z przepisami ustawy o budownictwie socjalnym, w tym 
między innymi: analizę wniosku przez opiekuna sprawy oraz weryfikację tej analizy 
przez wskazana osobę („druga ręka”), kwartalną kontrolę akt benrficjienta (kontrola 
zgodności podjętych działań pracowników z procedurami wewnętrznymi  
i kompletność dokumentacji). W 2018 r. przyjęte mechanizmy kontrolne  
nie wykazały odchyleń od przyjętych procedur. 

Bank zgodnie z art. 12a ustawy o budownictwie socjalnym informował ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu 
możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi przez Bank wnioskami. 

(dowód: akta kontroli str. 509-510) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Bank zadań związanych 
z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat 
oraz rozliczeniem środków publicznych przeznaczonych na finansowe wsparcie 
budownictwa socjalnego. 

5. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

5.1. Sprawozdania  

BGK prowadził ewidencję księgową oraz sporządzał sprawozdania budżetowe 
i sprawozdania w zakresie operacji finansowych dla części 79 budżetu państwa  
za 2018 r. na podstawie umowy zawartej 21 grudnia 2015 r. z Ministrem Finansów  
w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego prowadzenia obsługi 
bankowej oraz ewidencji księgowej wybranych zobowiązań i należności Skarbu 
Państwa.  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r.  
dla dysponenta części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa: 

                                                      
39  Przedsięwzięcie nie zostało ukończone na dzień zakończenia kontroli. 
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− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) jak i   
sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Sprawozdania przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach.   

(dowód: akta kontroli str. 853-888, 908-912, 927-940, 945-971) 

5.2. Księgi rachunkowe  

BGK zobowiązał się do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami 
określonymi przez Ministra Finansów dotyczącymi części 79 budżetu państwa.  
Zasady rachunkowości części 79 zostały określone w Zasadach (polityce) 
rachunkowości dotyczących części budżetu państwa: 19 Budżet, finanse publiczne 
i instytucje finansowe, 79 Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 Subwencje ogólne dla 
jednostek samorządu terytorialnego i 84 Środki własne Unii Europejskiej, 
szczegółowych zasad inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów 
księgowych w Ministerstwie Finansów, wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 32 
Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r., zmienionych zarządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 marca 2018 r.40 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że określone w ww. dokumencie zasady 
funkcjonowania kont 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych i 226 
Długoterminowe należności budżetowe były niezgodne z postanowieniami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej41. 

W toku kontroli ustalono, że ewidencja księgowa części 79 prowadzona była 
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przez Ministra Finansów.  
W przypadku ewidencji należności na koncie 221 księgowane były te należności, 
których termin płatności przypadał w danym roku budżetowym, natomiast 
należności, których termin płatności przypadał w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego zaksięgowane były na koncie 226. Stwierdzony odmienny, niż 
wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia sposób ewidencji należności  
na kontach 221 i 226 nie miał negatywnego wpływu na prawidłowość 
prezentowanych danych w sprawozdaniu Rb-27. Jak bowiem wykazała kontrola 
saldo konta 226, według stanu na dzień bilansowy, nie było ujmowane w tym 
sprawozdaniu.  

 

                                                      
40  Dz. Urz. Min. Fin. poz.40. 
41  Dz.U. poz. 1911, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych części 79 Obsługa długu Skarbu 
Państwa przeprowadzono w BGK na próbie 104 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 25.591,9 mln zł, wylosowanych metodą monetarną42. Stwierdzono,  
że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi 
dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. Analizą objęto ponadto 
prawidłowość naliczeń i zapisów księgowych w odniesieniu do 10 sald należności  
i zobowiązań długoterminowych według stanu na 31 grudnia 2018 r., o łącznej 
wartości 9,4 mln zł, wybranych w sposób celowy43. Badanie wykazało, że kwoty 
należności wymagalnych oraz zobowiązań długoterminowych zostały prawidłowo 
ujęte w księgach części 79. W badanej próbie stwierdzono także należności, których 
termin zapłaty przypadał w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, w łącznej 
kwocie 3,5 mln zł, które zostały ujęte na koncie 226 Długoterminowe należności 
budżetowe, tj. niezgodnie z postanowieniami wskazanego wyżej rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów. 

Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 877-908, 913-925, 941-944, 957-1109) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. 
Ewidencja księgowa części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa prowadzona była 
zgodnie z warunkami umowy zawartej 21 grudnia 2015 r. z Ministrem Finansów  
w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego prowadzenia obsługi 
bankowej oraz ewidencji księgowej wybranych zobowiązań i należności Skarbu 
Państwa. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  
nie formułuje wniosków pokontrolnych.  

VII. 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 Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania.  

 

                                                      
42   Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
43  Badaniem objęto należności i zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2018 r., które nie były 

kontrolowane w latach poprzednich. 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów 
Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa, dnia    10        kwietnia 2019 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy Dyrektor 
Stanisław Jarosz Andrzej Eisenbart 

Główny specjalista kp. 
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