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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł  

kontroli 

P/15/001 – Wykonanie planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji w 2014 r. 

Jednostka 

 przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Piotr Piątkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93525 z dnia 5 lutego 2015 r. 

Krzysztof Prus, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93524 z dnia 5 lutego 2015 r.  

Jednostka  

kontrolowana 

Polskie Centrum Akredytacji1  
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa 

Kierownik  

jednostki  

kontrolowanej 

Pan Eugeniusz W. Roguski – Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji 
 od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2015 r. 

Od dnia 1 kwietnia 2015 r., obowiązki Dyrektora PCA pełni pani Lucyna Olborska.  

(dowód: akta kontroli str. 1-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2  

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w Polskim Centrum Akredytacji w 2014 r. prawidłowo 
gromadzono bieżące przychody, rzetelnie prowadzono księgi rachunkowe, w pełni wykona-
no plan finansowy w układzie zadaniowym oraz podjęto działania w celu realizacji wniosków 
pokontrolnych NIK sformułowanych po kontroli Wykonania planu finansowego PCA 

w 2013 r.3  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

• dokonaniu wydatków majątkowych w kwocie 289 tys. zł (1,58% ogółu kosztów PCA) 
bez upoważnienia wynikającego z planu finansowego PCA, co wypełnia przesłanki na-
ruszenia dyscypliny finansów publicznych;  

• dokonaniu niecelowych i niegospodarnych wydatków w łącznej kwocie 41,6 tys. zł 
(0,23% całości kosztów PCA) wskutek: 
� nieuzasadnionego, dodatkowego zakupu usług medycznych o wartości 14,4 tys. zł 

oraz opłacenia składki za tzw. „ubezpieczenie lekowe” w wysokości 25,6 tys. zł, 
� nieobniżania wysokości diety należnej z tytułu podróży zagranicznej w przypadku 

korzystania przez osobę delegowaną ze śniadań wliczonych w cenę usługi hotelo-
wej – 1,6 tys. zł;  

• nierzetelnym rozliczaniu kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służ-
bowych przez pracowników PCA. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sporządzone przez PCA sprawozdania finan-
sowe za IV kwartał 2014 r.: 

                                                      
1 Dalej: PCA lub Centrum. 
2 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 roku NIK stosuje oceny: pozytywna lub negatywna. W przypadku gdy nie 

zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej, stosuje się ocenę opisową. 
3 Wystąpienie pokontrolne KGP-4100-001-03/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.  
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• o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),  

• o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Podstawą sporządzenia sprawozdań była ewidencja księgowa prowadzona w warunkach 
przyjętego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym, zawierającego wszystkie 
wymagane elementy/czynności określone w aktach prawnych i regulacjach wewnętrznych 
oraz obowiązujących standardach. W systemie tym ustanowiono mechanizmy kontroli za-
pobiegające znaczącym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze prowadzenia ksiąg rachun-
kowych i sporządzania sprawozdań, a ich działanie NIK oceniła jako skuteczne. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które pozwo-
liłyby na stwierdzenie, że księgi rachunkowe obejmujące zapisy dotyczące dochodów i wy-
datków oraz związane z nimi należności i zobowiązania prowadzone były nieprawidłowo. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Proces planowania i zmian w planie przychodów i kosztów. 

W projekcie planu finansowego PCA, przekazanym Ministrowi Gospodarki w dniu 
6 sierpnia 2013 r., zaplanowano przychody i koszty w kwocie 20 000 tys. zł, nie przewidu-
jąc osiągnięcia zysku4. Fundusz wynagrodzeń określono na 6 000 tys. zł (w całości wyna-

grodzenia osobowe, bez wynagrodzeń bezosobowych). Nie ujęto w nim wydatków mająt-
kowych.  

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Gospodarki5 w dniu 11 lutego 2014 r. prze-
słał do PCA plan finansowy zgodny z tym, który został ujęty w ustawie budżetowej na rok 

20146. Przychody i koszty ustalono na 20 000 tys. zł, w tym m.in. pozostałe usługi obce na 
10 400 tys. zł oraz wynagrodzenia na 6 000 tys. zł. 

W dniu 10 lipca 2014 r. PCA wystąpiło do Ministra Gospodarki z prośbą o zmianę planu 
finansowego na 2014 r., wnioskując o przeniesienie kwoty 8 000 tys. zł z pozycji Pozostałe 

usługi obce do pozycji Wynagrodzenia bezosobowe oraz o przeniesienie kwoty 1 000 tys. zł  
z pozycji Pozostałe koszty funkcjonowania do pozycji Wynagrodzenia osobowe, powołując 
się na wnioski pokontrolne NIK w tym zakresie7. Wraz z propozycją przekazano Uzasadnie-

nie konieczności zwiększenia etatów i funduszu płac w związku z zadaniami dodatkowymi 

nałożonymi na PCA od 2010 r. 

W odpowiedzi z dnia 12 sierpnia 2014 r. MG zakwestionowało powyższą propozycję, jedno-
cześnie wyjaśniając, że zgoda na zwiększenie funduszu wynagrodzeń bezosobowych na-
stępuje wyłącznie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów pu-
blicznych. 

PCA, w dniu 26 sierpnia 2014 r., ponownie wystąpiło o przeniesienie kwoty 8 000 tys. zł do 
Wynagrodzeń bezosobowych, argumentując, że brak korekty planu finansowego, a w kon-
sekwencji brak formalnej możliwości finansowania wynagrodzeń bezosobowych, może 
uniemożliwić rozpatrywanie nowych wniosków o akredytację, co stanowiłoby naruszenie 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności8. Ustawa nie 

                                                      
4 Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 
obrotu, i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE z 2008 r. Nr 218, s. 30) oraz zgodnie ze statutem PCA 
nadanym zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Cen-
trum Akredytacji (Dz. Urz. MG  Nr 3, poz. 33),  PCA prowadzi działalność, która nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. 
5 Dalej MG. 
6 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. Dz. U z 2014 r., poz. 162 ze zm. 
7 Patrz pkt 6 niniejszego wystąpienia. 
8 Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm. Dalej ustawa o ocenie zgodności.  
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przewiduje bowiem prawa do odmowy przyjęcia i rozpatrzenia wniosku, ze względu na 
niewystarczającą liczbę personelu. 

W dniu 2 września 2014 r. Minister Gospodarki wystąpił do Ministra Finansów o wyrażenie 
zgody na zwiększenie w planie finansowym PCA na 2014 r. kwoty wynagrodzeń bezosobo-
wych, w trybie art. 19 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-

ku z realizacją ustawy budżetowej9.  

Ostatecznie, w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 201410 plan 
finansowy PCA w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe zwiększony został o 7 000 tys. zł 
(przeniesienie z pozycji Pozostałe usługi obce). 

 (dowód: akta kontroli str. 283-412) 

2. Księgi rachunkowe. 

Centrum ma zatwierdzone procedury kontroli finansowo-księgowej dokumentów. Zatwier-
dzanie zapisów księgowych odbywało się na bieżąco. Dokumentacja zasad rachunkowości 
spełniała wymagania określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-

kowości 11.  
W PCA funkcjonuje system finansowo-księgowy Symfonia Premium z 2011 r. Zapewnia on 
ujęcie danych w porządku chronologicznym, ujmowanie w dzienniku wyłącznie zapisów 
sprawdzonych, automatyczną kontrolę zapisów oraz niedostępność zbioru dla modyfikacji 
poza wprowadzaniem uzasadnionych korekt.  

Oceny rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych dokonano na podstawie wyników ba-
dania w zakresie poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych (testy kontroli) 
oraz wiarygodności zapisów księgowych pod kątem prawidłowości wartości transakcji 
(zgodność z fakturą oraz zgodność faktury z umową, zamówieniem), okresu księgowania, 
ujęcia na kontach syntetycznych i analitycznych. Próbę do badania wyznaczono ze zbioru 
dowodów księgowych (faktury lub dokumenty równoważne) stanowiących podstawę płatno-
ści w 2014 r. oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. Spośród tych 
pozycji wyeliminowano zapisy dotyczące wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i ich 
pochodnych. Wyeliminowano także zapisy odpowiadające poleceniom przelewu i wyciągom 
bankowym oraz zapisy dotyczące transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 50 zł), a także 
księgowania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i opłat na rzecz 
PFRON. Z określonego w powyższy sposób zbioru dokonano losowania statystyczną meto-
dą monetarną12 próby 142 dowodów i odpowiadających im zapisów księgowych, dokumen-
tujących operacje gospodarcze o wartości 1 153 tys. zł. Wydatki objęte badaniem stanowiły 
6,3% całkowitych kosztów PCA.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymogów formalnych dotyczących 
poprawności dowodu, kontroli bieżącej i dekretacji dowodu oraz poprawności zapisu dowo-
du w księgach rachunkowych za wyjątkiem jednej faktury. 

(dowód: akta kontroli str. 35, 73, 89-103, 133-156, 205-282) 

Na dekretacji faktury VAT nr 0010/14/FVP z dn. 31 stycznia 2014 r., na kwotę 11,1 tys. zł, 
brak było potwierdzenia dokonania sprawdzenia i akceptacji dokumentu pod względem 
formalno-rachunkowym, co jest niezgodne z instrukcją IA-1213 obowiązującą w PCA od 

dnia 12 grudnia 2012 r. Ponadto, w przypadku tej transakcji ta sama osoba dokonała za-

                                                      
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 1645. 
10  Dz. U. z 2014 r., poz. 1799. 
11  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.  
12  Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (ang. Monetary 

Unit Sampling - MUS). 
13 Instrukcja Kontroli Finansowej. 
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równo ustalenia warunków zleconej usługi, weryfikacji merytorycznej dokumentu księgowe-
go, jak i autoryzacji transakcji. 

NIK wskazuje na tę jednostkową nieprawidłowość, ze względu na fakt, iż odstąpienie od 
zasady podziału kluczowych obowiązków w ramach kontroli dotyczącej operacji finanso-
wych i gospodarczych, stanowi nie tylko naruszenie procedur wewnętrznych, ale także 
szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, 
zawartych w komunikatach Ministra Finansów nr 23 z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych14 oraz nr 6 z dnia 6 grud-

nia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w za-

kresie planowania i zarządzania ryzykiem15. 
(dowód: akta kontroli str. 157-204, 586-588) 

3. Sprawozdania finansowe. 

PCA sporządza sprawozdania finansowe dotyczące:  

a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 

b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

W opinii NIK, roczne sprawozdania (sporządzone za IV kwartał 2014 r.) przekazują praw-
dziwy obraz należności i zobowiązań w 2014 r. Dotrzymano terminów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych16.  
 (dowód: akta kontroli str. 126-132) 

4. Wykonanie przychodów i kosztów. 

4.1. Przychody i należności 

W planie finansowym stanowiącym załącznik nr 14 do ustawy budżetowej ustalono przy-
chody Centrum w wysokości 20 000 tys. zł. Faktycznie PCA uzyskało 21 990 tys. zł, tj. 
110% planu. Zwiększone przychody były konsekwencją większej od planowanej, liczby 
nowych wniosków o udzielenie akredytacji oraz wzrostu rytmiczności wykonywania zadań. 
W stosunku do 2013 r. przychody były niższe o 3,4%. 
Nadwyżki środków pieniężnych były przekazywane jako depozyt u Ministra Finansów, 
zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych17. Przy-
chody finansowe z tego tytułu w postaci odsetek bankowych (kwalifikowane do pozostałych 
przychodów) wyniosły 209 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r. wyniósł 
12 009 tys. zł, z tego 11 989 tys. zł stanowiły środki przekazane w depozyt typu overnight. 
Przekazywanie do depozytu wolnych środków nie stanowiło zagrożenia dla terminowej 
realizacji zadań Centrum. 

Należności ogółem Centrum według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 390 tys. zł, 
to jest o 22% mniej od kwoty przyjętej w planie finansowym (500 tys. zł) i 75% stanu należ-
ności z końca 2013 r. (518 tys. zł). Było to skutkiem wzmożonych działań windykacyjnych 
oraz wprowadzenia zasady naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zaległości 
wyniosły 35,3 tys. zł (9% należności ogółem). Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie było należno-
ści przedawnionych. 

(dowód: akta kontroli str. 11-34, 74, 104-115,119-125) 

 

                                                      
14 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
15 Dz. Urz. MF z 2012 r., poz. 56. 
16 Dz. U.  z 2014 r., poz. 1773. 
17 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. Dalej ufp. 
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4.2. Wysokość i struktura kosztów 

W planie finansowym PCA ustalono koszty w wysokości 20 000 tys. zł. W wyniku zmian 
modyfikacji uległa struktura kosztów (zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych i zmniej-
szenie kwoty na zakup pozostałych usług obcych). Faktycznie poniesiono koszty w wysoko-
ści 18 346 tys. zł, tj. 92% planu. Zredukowano przede wszystkim koszty operacyjne związa-
ne z działalnością podstawową. Podstawowymi pozycjami kosztów były wynagrodzenia – 
13 078 tys. zł (71,3% całości kosztów), w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 
6 999 tys. zł (38,2% całości kosztów), usługi obce – 2 100 tys. zł (11,4% całości kosztów) 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 034 tys. zł (5,6% całości kosztów). W stosunku 
do 2013 r. koszty były niższe o 6,9%. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania ogółem (w całości niewymagalne) 
wyniosły 2 038 tys. zł i w stosunku do 2013 r. były niższe o 4,5% (2 133 tys. zł). Były to 
głównie zobowiązania z tytułu: podatków i opłat – 1 173 tys. zł, składek ZUS – 331 tys. zł 
oraz dostaw towarów i usług – 223 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. 
Na wydatki majątkowe przeznaczono 289 tys. zł, przede wszystkim na zakup samochodu 
osobowego oraz sprzętu komputerowego, a także na zaliczki na poczet realizacji koncepcji 
nowej wizualizacji strony internetowej. 
Zgodnie z zapisami na kontach księgowych, wydatki na reklamę i promocję wyniosły 139 
tys. zł (wobec 166 tys. zł planowanych). 
W dniu 4 lipca 2014 r. PCA, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, wpłaciło do 
budżetu 30% zysku za 2013 r., tj. 738,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 75-88, 115-118, 717-724, 757-783) 

1. W planie finansowym PCA zamieszczonym w ustawie budżetowej, nie została usta-
lona kwota wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 3 ufp wydatki publicz-
ne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym 
jednostki sektora finansów publicznych. Poniesienie wydatków majątkowych powinno 
więc wynikać z upoważnienia w planie finansowym. Według wyjaśnień Głównej 
Księgowej PCA18, plan wydatków majątkowych PCA ustalony został w dniu 17 lutego 
2014 r., a więc po dacie uchwalenia ustawy budżetowej (24 stycznia 2014 r.), nato-
miast PCA nie miało możliwości dokonania zmiany w planie finansowym, gdyż usta-

wa o systemie oceny zgodności nie ustala trybu zmiany planu finansowego PCA. 
W ocenie NIK, decyzje o wydatkach majątkowych powinny być planowane ze znacz-
nym wyprzedzeniem i podejmowane w wyniku szczególnie dokładnych analiz celo-
wości. Proces planowania obejmuje także stosowne zabezpieczenie środków na ten 
cel w planie finansowym. O ile więc w pierwotnym, rzeczowym planie wydatków ma-
jątkowych PCA z dnia 17 lutego 2014 r. (plan ten w ciągu roku uległ korekcie) prze-
widziano m.in. zakup trzech samochodów i przygotowanie inwestycji budowlanej, to 
środki na ten cel powinny być ujęte w projekcie planu finansowego PCA na 2014 r. 
W ciągu roku natomiast mogła zostać dokonana zmiana zakresu rzeczowego wydat-
ków inwestycyjnych, gdyż jest ona suwerenną decyzją Dyrektora PCA, o ile nie prze-
kracza kwoty ustalonej w planie finansowym. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach możliwe było też podjęcie próby zmiany planu finansowego, tak jak miało to 
miejsce w przypadku wynagrodzeń. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez 
upoważnienia określonego planem finansowym, stanowi przesłankę naruszenia dys-

                                                      
18 Pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r.  
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cypliny finansów publicznych, określoną w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych19. 
(akta kontroli, str. 120,121,308-311,381-385,393-405,785-797). 

2. PCA od 2007 r. związane jest umową z firmą Medicover sp. z o.o. o na wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych na rzecz zleceniodawcy. W ramach tej umowy pracownicy 
oraz zleceniobiorcy PCA objęci są świadczeniami profilaktycznymi, jak i ambulatoryj-
nymi. W 2014 r. poniesione z tego tytułu wydatki wyniosły 152,3 tys. zł.  
Jednocześnie w dniu 2 stycznia 2012 r. podpisano umowę pomiędzy PCA a osobą 
fizyczną na świadczenie pomocy medycznej na terenie PCA w ramach praktyki le-
karskiej. Była to kontynuacja umowy, którą Dyrektor PCA zastał po objęciu stanowi-
ska20. Z tytułu świadczonych usług wykonawca otrzymywał 1,2 tys. zł miesięcznie. 
W 2014 r. poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 14,4 tys. zł. Według wyjaśnień 
Dyrektora PCA21 istotną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami usług medycznych 
jest fakt świadczenia usługi w miejscu pracodawcy, co jest istotne z punktu widzenia 
utraconych przychodów z powodu nieświadczenia pracy. W ramach wprowadzonych 
działań korygujących PCA poinformowało, że w grudniu 2014 r. została przeprowa-
dzona ankieta wśród pracowników odnośnie zapotrzebowania na dodatkowe usługi 
medyczne. Wyniki tej ankiety świadczą o tym, że większość pracowników jest za 
świadczeniem usług medycznych na terenie PCA. Zdaniem NIK, wynik takiego ba-
dania ankietowego nie może stanowić uzasadnienia do dokonywania wydatków ze 
środków publicznych. Sytuacja w PCA w zakresie usług medycznych przedstawia się 
bowiem w ten sposób, że pracownicy Centrum, oprócz prawa do świadczeń me-
dycznych w ramach powszechnej opieki zdrowotnej, mogą korzystać z dwóch innych 
możliwości uzyskania takich świadczeń, dodatkowo finansowanych ze środków pu-
blicznych. 
NIK, w przywołanym już wystąpieniu pokontrolnym po kontroli wykonania planu fi-

nansowego przez PCA w 2013 r. oceniła, że wydatek na dodatkową pomoc medycz-
ną był niegospodarny. Ocenę tę NIK podtrzymuje. 

(dowód: akta kontroli str. 437-486, 587)  

3. PCA rozliczając koszty zagranicznych delegacji służbowych nieprawidłowo wyliczało 
wysokość niektórych diet. Nie były bowiem dokonywane pomniejszenia kwoty diet, 
w przypadku korzystania osoby delegowanej z usługi hotelarskiej, w ramach której 
zapewnione było śniadanie. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pra-

cy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługują-

cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej22 kwotę diety zmniejsza się o koszt zapew-
nionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując że śniadanie stanowi 15% diety.  
W przypadku 21 spośród 45 podróży służbowych zagranicznych w 2014 r. osoby de-
legowane oświadczały, że w cenę noclegu wliczone było śniadanie, a pomimo tego 
PCA naliczało i wypłacało im diety w pełnej wysokości. Suma nadpłat z tego tytułu 
wyniosła 1,6 tys. zł.  
Według wyjaśnień23 Głównego Księgowego PCA, rezygnacja ze śniadania pozostaje 
bez wpływu na koszt ponoszony przez PCA, ponieważ rezygnacja ze śniadania nie 
powoduje obniżenia ceny noclegu. Argumentacja ta – w ocenie NIK – nie jest trafna, 
gdyż jest niepełna. O ile rzeczywiście cena noclegu nie zmienia się na ogół wskutek 

                                                      
19  Dz. U. z 2013 r., poz. 168. 
20 Wyjaśnienia z  dnia 1 kwietnia 2014 r. złożone w trakcie kontroli wykonania planu finansowego PCA w 2013 r.  
21 Z dnia 31 marca 2015 r. 
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 167. 
23 Z dnia 30 marca 2015 r.  
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rezygnacji ze śniadania, to jednak przy jego dostępności obniżeniu powinna ulec 
kwota wypłacanej delegowanemu pracownikowi diety, co ma bezpośredni wpływ na 
poziom kosztów PCA. Natomiast rezygnacja ze śniadania przy zamawianiu usługi 
noclegowej w sytuacji, gdy nie powoduje to obniżenia kosztu noclegu byłaby działa-
niem niecelowym i niegospodarnym.      

 (dowód: akta kontroli str. 586, 589-681)  

4. W 2014 r. PCA podpisało z pracownikami zajmującymi stanowiska kierownicze 
osiem umów o używanie przez tych pracowników samochodów prywatnych do celów 
służbowych. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następował w formie miesięcznego ry-
czałtu w wysokości iloczynu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów (każdorazowo 
maksymalny limit – 700 km) przez stawkę za 1 km przebiegu samochodu (0,8358 zł), 
określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w spra-

wie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do ce-

lów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy24. W 2014 r. PCA poniosło z tego tytułu wydatki w łącznej 
kwocie 37 tys. zł. 
Zgodnie z § 4 umowy zwrot kosztów miał następować na podstawie polecenia wy-
jazdu służbowego. Z wyjaśnień25 Kierownika Wydziału Kadr i Płac PCA wynika, że 
polecenia wyjazdów służbowych nie były rejestrowane i brak jest dokumentacji 
świadczącej, kto i kiedy używał samochodu prywatnego do celów służbowych. Z Re-
gulaminu Pracy PCA26 wynika, że wyjście z pracy w czasie godzin pracy musi być 
uzgadniane z bezpośrednim przełożonym, a następnie wpisywane do książki wyjść 
służbowych lub prywatnych. Z zapisów w stosownym rejestrze wynika, że w 2014 r. 
miało miejsce 67 wyjść służbowych kierowników, co oznacza, że pojedyncze wyjście, 
nawet jeśli każdorazowo wiązało się z użyciem samochodu służbowego, kosztowało 
PCA średnio 552 zł. W ocenie NIK, biorąc pod uwagę zasadę celowego i oszczęd-
nego dokonywania wydatków, wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, nie ma uzasad-
nienia dla dalszego utrzymywania przedmiotowych umów w dotychczasowej skali, ze 
względu na rzeczywisty, przeciętny jednostkowy koszt służbowego wyjazdu lokalne-
go.   

 (dowód: akta kontroli str. 587, 682- 711)  

5. W ocenie NIK, niecelowe było  finansowanie przez PCA od lipca 2013 r. części 
składki grupowego ubezpieczenia „lekowego” dla pracowników Centrum. Było to 
ubezpieczenie dobrowolne, z którego w 2014 r. korzystało od 33 do 40 pracowników 
Centrum, a wydatki PCA z tego tytułu wyniosły łącznie 25,6 tys. zł (59,51 zł mie-
sięcznie za jednego ubezpieczonego, przy partycypacji pracownika w wysokości 
15,07 zł). W ramach ubezpieczenia pracownicy otrzymywali 80% zniżki na lekarstwa 
wypisane na recepcie, do kwoty 2 tys. zł w skali roku. W przypadku niewykorzystania 
całości zniżki w okresie rozliczeniowym, ubezpieczony otrzymywał bonus w kwocie 
100 zł na zakup dowolnych artykułów we wskazanej aptece.  
Takie dysponowanie środkami publicznymi przez PCA jest niezgodne z zasadą 
określoną art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. 

 (dowód: akta kontroli str. 712-716 )  

Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 r. wyniosło 67, w tym 11 dla 
osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz 56 dla pracowników administracyjnych, 

                                                      
24 Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm.  
25 Pismo z dnia 31 marca 2015 r. 
26 Zarządzenie nr 200 Dyrektora PCA z dnia 28 listopada 2013 r. 
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i było wyższe niż w 2013 r. (62,4 osoby). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypada-
jące na jeden etat wyniosło 7 593 zł i było mniejsze niż w 2013 r. (8 112 zł). Przeciętne 
wynagrodzenie członka kierownictwa PCA wyniosło 12 412 zł (o 8,3% mniej niż w 2013 r.), 
a pozostałych pracowników 6 620 zł (mniej o 4,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 572-585) 

5. Wykonanie zadań. 

PCA w 2014 r. realizowało w ramach budżetu zadaniowego jedno działanie 6.1.2.1. Reali-

zacja zadań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP w ramach zadania 6.1. 
Wzrost konkurencyjności gospodarki, podzadania 6.1.2.Tworzenie warunków dla funkcjo-

nowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw. Celem działania było zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warun-
ków funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez usuwanie barier technicznych w obrocie towa-
rowym przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie, 
ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne. Na realizację tego zadania zaplanowano 
całość kosztów PCA. Przyjęty miernik wykonania zadania to liczba ważnych akredytacji na 
koniec roku. Wartość zakładana to 1 450, a wykonano 1 469, tj. 101%.  

PCA terminowo przedkładało do MG dokumenty informujące o przebiegu realizacji zadań, 
tj. sprawozdania Rb-BZ2 Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego PCA; 
Rb-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego PCA; Sprawozdanie 

z wykonania planu działalności PCA za 2014 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności PCA za 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 557-570, 725-756) 
 

6. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK. 

W 2014 r. po kontroli Wykonanie planu finansowego PCA w 2013 r. NIK wniosła o: 

1) wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie planowania przycho-
dów i kosztów działalności PCA; 

2) zaprzestanie praktyki nieprawidłowego klasyfikowania kosztów wynagrodzeń; 
3) zapewnienie zgodności danych wykazywanych w informacjach dla Ministra Go-

spodarki ze stanem faktycznym; 
4) bezzwłoczne doprowadzenie statusu osób zatrudnionych w PCA na podstawie 

umów cywilnoprawnych do zgodności z przepisami Kodeksu Pracy; 
5) podjęcie i kontynuowanie działań windykacyjnych w stosunku do zaległych należ-

ności oraz naliczanie i windykowanie odsetek od nieterminowych płatności; 
6) zapewnienie właściwego finansowania imprez o charakterze integracyjnym;  
7) dokonanie weryfikacji wydatków na reklamę i promocję, w szczególności 

w zakresie zakupów przedmiotów reklamowych. 
 

Wyniki niniejszej kontroli upoważniają do wyrażenia oceny, że PCA podjęło rzetelne działa-
nia w celu realizacji powyższych wniosków pokontrolnych. W ramach poprawy kontroli za-
rządczej w obszarze planowania przychodów i kosztów (wniosek nr 1) znowelizowana zo-
stała Procedura PA-21 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie zasad tworzenia 
i monitorowania planu finansowego. Uaktualniono także  Instrukcję zakupów IA-03. Ustało 
nieprawidłowe klasyfikowanie kosztów wynagrodzeń (do osobowych zamiast do bezosobo-
wych), ze względu na korektę planu finansowego PCA w 2014 r. oraz zwiększenie limitu 
wynagrodzeń bezosobowych (wniosek nr 2). W związku z powyższym informacje dotyczące 
wynagrodzeń, przekazywane przez PCA Ministrowi Gospodarki odpowiadały stanowi fak-

Opis stanu  
faktycznego 

Opis stanu  
faktycznego 
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tycznemu (wniosek nr 3). Realizując wniosek nr 4, PCA rozwiązało wszystkie umowy zlece-
nia (w tym z emerytami), przy czym część z nich została zastąpiona umowami o pracę. 
Dokonana została nowelizacja instrukcji IA-18 Windykacja należności oraz naliczanie odse-

tek karnych od nieterminowych wpłat w zakresie współpracy z radcą prawnym, tworzenia 
odpisu aktualizacyjnego, protokołu nieściągalności, a ponadto trzy zaległe sprawy przeka-
zano radcy prawnemu do prowadzenia windykacji na drodze sądowej – działania te zmie-
rzają do pełnej realizacji wniosku nr 5. W celu zapewnienie właściwego finansowania imprez 
o charakterze integracyjnym (wniosek nr 6), Dyrektor PCA wydał zarządzenie nr 212 
w sprawie działalności informacyjno-promocyjnej oraz zasad planowania i organizacji dzia-
łań o charakterze informacyjno-promocyjnym. Znowelizowana została procedura PA -11 
Działania informacyjno-promocyjne. Centrum obniżyło też o 60 tys. zł koszty związane 
z organizacją obchodów Światowego Dnia Akredytacji. W wyniku  przeglądu planu zakupów 
na 2014 r., w Planie asortymentowym materiałów reklamowych na 2014 r. zamieszczono 
wyłącznie materiały wykorzystywane podczas spotkań z klientami i innymi zainteresowany-
mi stronami czy spotkań odbywających się w ramach organizacji międzynarodowych (reali-
zacja wniosku nr 7). 

(dowód: akta kontroli str. 9, 10, 413-436, 487-556, 571) 

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 Kontroli27, wnosi o: 

1) dokonywanie wydatków w granicach upoważnienia wynikającego z planu finansowego; 

2) zaniechanie finansowania ze środków publicznych jednej z dwóch dodatkowych usług 
medycznych oraz tzw. ubezpieczenia lekowego; 

3) ograniczenie kosztów ponoszonych przez PCA z tytułu umów o korzystanie z samo-
chodów prywatnych dla celów służbowych; 

4) dokonanie ponownego rozliczenia kosztów zagranicznych delegacji osobom, którym 
nie pomniejszono diety z tytułu zapewnionego przez hotel posiłku. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierow-
nika 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 dyrektora Departamentu Go-
spodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 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. 

 

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

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo  
zgłoszenia zastrzeżeń 

Obowiązek  
poinformowania 
NIK o sposobie 

 wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

11 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia   22  kwietnia 2015 r. 

  

  

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli  
Piotr Piątkiewicz 

główny specjalista kp. 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa 

i Prywatyzacji 
                             /-/                                                                         

                                                                                                       Dyrektor 

Kontroler 
Krzysztof Prus 

starszy inspektor kp. 

/-/ 
 
 

Sławomir Grzelak  

/-/ 

 


