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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/015 – Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej  

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli1 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Zdzisław Kaszuba, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 96606 z dnia 
18 sierpnia 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Ministerstwo Gospodarki2 do dnia 16 listopada 2015 r., 

Ministerstwo Rozwoju od dnia 16 listopada 2015 r., 

00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Piechociński – Minister Gospodarki od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 16 listo-
pada 2015 r., 

Mateusz Morawiecki – Minister Rozwoju od dnia 16 listopada 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

Okres objęty 
 kontrolą 

1 stycznia 2014 r. – 31 sierpnia  2015 r.  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 sposób prowadzenia w Ministerstwie 
Gospodarki ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe za 2014 r., a także 
brak skutecznego systemu kontroli zarządczej w zakresie odnoszącym się do pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. NIK pozytywnie ocenia 
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 
31 sierpnia 2015 r. oraz sporządzone na ich podstawie sprawozdania budżetowe 
i inne, o charakterze finansowym, na dzień 30 czerwca 2015 r.  

Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła funkcjonowanie 
systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do prowadze-
nia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań, organizację systemu rachun-
kowości, prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, prawidłowość prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych i innych 
o charakterze finansowym.  

                                                      
1  Dalej: Najwyższa Izba Kontroli lub NIK. 
2  Dalej: Ministerstwo Gospodarki lub MG. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 stopniową skale ocen: pozytywna, opisowa, jeżeli nie zostały spełnione 

kryteria określone dla oceny pozytywnej ani negatywnej i negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
  oceny ogólnej 
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Na ocenę prowadzenia ksiąg rachunkowych za 2014 r. i sporządzonego na ich pod-
stawie sprawozdania finansowego wpłynęły stwierdzone nieprawidłowości, w tym 
polegające na niewykazaniu w bilansie majątkowym 98,41% aktywów jednostki4.  

Nieprawidłowości polegały, w szczególności na: 

• niezaksięgowaniu akcji i udziałów 20 spółek z udziałem Skarbu Państwa 
o wartości 17 621 535 531,50 zł, w których prawa z akcji/udziałów wykony-
wał Minister Gospodarki, 

• niespisaniu z ksiąg rachunkowych należności nieściągalnych o wartości 
17 467 354,58 zł od spółek, które wykreślono z Krajowego Rejestru Sądo-
wego,  

• nienaliczeniu w latach 2012 – 2014 amortyzacji licencji IBM Tivoli Storage 
Manager o wartości 88 580,00 zł, 

• błędnym wyliczeniu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych w grudniu 2014 r. o kwotę 13 000,00 zł. 

W ocenie NIK, skala i charakter stwierdzonych nieprawidłowości świadczą o braku 
skutecznego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. Nieprawidłowości 
powyższe powinny być dostrzeżone przez system kontroli zarządczej, gdyby funk-
cjonował on prawidłowo. 

Pozytywna ocena prowadzenia ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. 
do 31 sierpnia 2015 r. wynika z niestwierdzenia w tych działaniach istotnych niepra-
widłowości, poza błędnym zaksięgowaniem w księgach rachunkowych 2015 r. wpła-
ty z zysku za 2014 r. od Polskiego Centrum Akredytacji. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych  

1.1. System kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań 

System kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań MG oparto na sformalizowanych 
wzorach postępowania wynikających z uregulowań zewnętrznych (prawnych), jak 
również wewnętrznych: zarządzeń, regulaminów i procedur5. Kontroli funkcjonalnej 

                                                      
4  Łączna suma nieprawidłowości, z uwzględnieniem skutków nieujęcia w księgach rachunkowych akcji 

i udziałów, odnosząca się do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego wynosiła odpowiednio 
6 180,7% sumy bilansowej (stosunek sumy nieprawidłowości netto w sumie bilansowej 17 616 963 079,77 zł 
do sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu 285 030 556,92 zł), 1,64% średniej arytmetycznej z sumy 
kosztów i przychodów (stosunek nieprawidłowości w rachunku zysków i strat za 2014 r. 4 506 303,73 zł do 
średniej arytmetycznej kosztów i przychodów w 2014 r. 275 181 916,05 zł) oraz 7 070,7% wartości funduszy 
(stosunek nieprawidłowości netto w Zestawieniu zmian funduszu jednostki na 31.12.2014 r. do stanu tego 
funduszu na koniec 2014 r. 249 154 854,25 zł).   

5  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjne-
go Ministerstwa Gospodarki, Zarządzenie Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 
15 marca 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Mini-
sterstwie Gospodarki, Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 3 czerwca 
2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy zawieraniu umów oraz ich rejestracji. 

    Zarządzenie Nr 24 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie 
ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Budżetu i Finansów, wewnętrzne regu-
laminy organizacyjne Departamentów i Biur MG. 

    Procedura P-BDG-44 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwa informacji oraz zagrożeń korup-
cyjnych. 

Opis stanu  
faktycznego 
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sprzyja środowisko kontroli stworzone przez kierownictwo jednostki oraz kolejnych 
przełożonych. Ministerstwo Gospodarki zostało wyposażone w adekwatny sprzęt 
i oprogramowanie tworzące systemy informatyczne, a pracownicy posiadają wiedzę 
merytoryczną w kontrolowanych obszarach. Zapewniono możliwości stałego dosko-
nalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Departament Budżetu i Finansów 
(dalej DBiF), odpowiedzialny za sprawozdawczość budżetową i finansową, dyspo-
nował wykwalifikowaną i relatywnie stałą kadrą pracowników. Pracownicy podlegali 
okresowym ocenom, według znanych im kryteriów. 

Kontrolę instytucjonalną w MG wykonywało Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji 
i Kontroli (dalej BKA). Elementem kontroli zarządczej w Ministerstwie Gospodarki był 
proces identyfikowania, analizy i zarządzania ryzykiem, zarówno w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych, jak i na poziomie całej jednostki. Ryzyka identyfikowa-
ne były na poziomach komórek organizacyjnych (Departamentów, Biur) a następnie 
umieszczane w rejestrze ryzyk. Drugi poziom szacowania miał na celu zebranie 
informacji o zidentyfikowanych ryzykach i ich wstępną weryfikację ze wskazaniem 
poziomu istotności (niski, średni, wysoki, bardzo wysoki). Rejestr ryzyk wykorzysty-
wany był m.in. do planowania kontroli, wyznaczania obszarów audytu 
i monitorowania procesów zapobiegawczych materializowaniu się ryzyk. Nadzór nad 
czynnościami kontroli, w obszarach sprawozdawczości finansowej, w ramach kon-
troli funkcjonalnej sprawowany był przez kolejnych przełożonych (naczelników, 
głównego księgowego, kierownictwo DBiF) w ramach powierzonych im obowiązków. 
W latach 2014-2015 obszary prawidłowości ksiąg rachunkowych i sprawozdań fi-
nansowych, budżetowych oraz innych o charakterze finansowym nie stanowiły od-
dzielnego tematu kontroli lub audytów realizowanych przez BKA. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 72, 300 – 760, 1273 –1278,  
1289 – 1302, 1855 – 1872) 

Zdaniem NIK, system kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań Ministerstwa Go-
spodarki zaprojektowano w istotnym zakresie w sposób adekwatny do charakteru 
działalności jednostki, lecz nie był on w pełni skuteczny, tj. nie chronił od błędów lub 
nie pozwalał na ich ujawnienie i korektę, o czym świadczą stwierdzone nieprawidło-
wości w pozostałych obszarach i podobszarach kontroli. 

1.2. Organizacja systemu rachunkowości 

Księgi rachunkowe dla dysponenta części 20 budżetu państwa – „Gospodarka” (da-
lej: resort) oraz dysponenta trzeciego stopnia części 20 budżetu państwa „Gospo-
darka” (dalej: ministerstwo) prowadzone były w oparciu o aktualną dokumentację, 
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6, opisu-
jącą przyjęte przez MG zasady (politykę) rachunkowości oraz instrukcje i zarządze-
nia wewnętrzne7. Dokumentacja ta, z wyjątkiem uwag zamieszczonych poniżej oraz 
w Wystąpieniu pokontrolnym NIK dotyczącym Wykonania budżetu państwa 
w 2014 r. w części 20 – Gospodarka8, spełnia podstawowe wymogi określone 

                                                      
6  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. Dalej: uor lub ustawa o rachunkowości. 
7  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

w Ministerstwie Gospodarki . 
 Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie 

procedur planowania i realizacji budżetu, kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych 
w Ministerstwie Gospodarki. 

 Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie  
wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Gospodarki. Dalej Zarządzenie Nr 22. 

 Zarządzenie Nr 49 Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej. 
8    Wystąpienie pokontrolne NIK z 22 kwietnia 2015 r. znak KGP.410.001.01.2015, P/15/001. 
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w art. 10 uor. Uwagi w wystąpieniu pokontrolnym NIK dotyczyły niezamieszczenia 
w przyjętych w MG Zasadach (polityce) rachunkowości niektórych obligatoryjnych 
elementów m.in. zasad klasyfikacji zdarzeń oraz rozwiązań ewidencyjnych dotyczą-
cych sporządzania sprawozdań budżetowych. 

W szczególności w dokumentacji podano metody wyceny aktywów i pasywów oraz 
ustalania wyniku finansowego, wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfika-
cji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania 
z kontami księgi głównej. Podano również wykaz zbiorów danych tworzących księgi 
rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, z określeniem ich struktury, 
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych 
i w procesach przetwarzania danych.  

Opisano system informatyczny podając wykaz programów, procedur lub funkcji, 
wraz z opisem algorytmów i systemu przetwarzania danych oraz konkretnych pro-
gramowych zasad ochrony przyjętych do stosowania w MG. W dokumentacji opisa-
no również przyjęty w jednostce system służący ochronie danych i ich zbiorów. 

Minister Gospodarki upoważnił Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów do 
podpisywania – jako kierownik jednostki – sprawozdań w części 20 – Gospodarka.  

Do obsługi księgowo-finansowej Ministerstwo Gospodarki wykorzystuje system in-
formatyczny Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wersja 7.3. 
W opisach funkcjonujących modułów systemu informatycznego9 określone są jed-
noznacznie procesy księgowe dokonywane automatycznie (wraz z algorytmami) bez 
możliwości ręcznego dokonywania w nich zmian. Zapisy księgowe i dokumentacja 
księgowa przechowywane były zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 uor. 

(akta kontroli str. 4 – 24, 144 – 299, 761 – 1190, 1303 – 1304) 

1.3. Inwentaryzacja majątku 

Ministerstwo Gospodarki roczną inwentaryzację za 2014 r. przeprowadziło na pod-
stawie zarządzenia Ministra Gospodarki10. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia 
inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 i 3 uor zostały zachowane, a sposób jej 
przeprowadzenia zgodny był ze sposobem określonym w art. 26 ust.1 uor. Za wyjąt-
kiem środków trwałych, objęto nią wszystkie pozostałe składniki aktywów 
i pasywów. Przeprowadzenie oraz wyniki inwentaryzacji rzetelnie udokumentowano. 

Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych w drodze spisu z natury odbyła się 
w 2012 r. i sporządzono ją na podstawie art. 26 ust.3 pkt 3 uor, raz w ciągu 4 lat. 

W drodze spisu z natury zinwentaryzowano: materiały w magazynie, środki pienięż-
ne w kasie oraz zdeponowane w MG papiery wartościowe. Pozostałe składniki ak-
tywów i pasywów zinwentaryzowano poprzez uzyskanie potwierdzeń lub w drodze 
weryfikacji. 

 (akta kontroli, str. 582 – 600, 1396 – 1405, 1485 – 1531) 

1.4. Księgi rachunkowe 

Księgi rachunkowe za 2014 r. 

Ministerstwo Gospodarki prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe, w których 
ujmuje operacje i zdarzenia gospodarcze wyodrębnionych grup zdarzeń właściwych 
dla dysponenta części budżetu państwa oraz dla dysponenta III stopnia. W każdym 

                                                      
9  Procedura Ministerstwa Gospodarki P-BI-29 Zarządzanie systemami informatycznymi z dnia 24 październi-

ka 2014 r.   
 Wykaz osób mających uprawnienia do pracy w systemie Quorum. 
10  Plan Inwentaryzacji Ministerstwa Gospodarki w 2014 r., Zarządzenie Nr 22. 
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systemie ksiąg rachunkowych dane bilansu zamknięcia za 2013 r. zostały prawidło-
wo wprowadzone do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 
2014 r.  

Zapisy kont księgowych i dziennika były zgodne z zestawieniem obrotów i sald za 
2014 r., a ich suma dla dysponenta I stopnia (resort) i III stopnia (ministerstwo) wy-
nosiła odpowiednio 30 774 086 483,15 zł i 1 583 328 559,42 zł. Zdarzenia, w tym 
operacje gospodarcze, podlegające księgowaniu, z wyjątkiem niżej opisanych przy-
padków, zostały prawidłowo udokumentowane, tj. w sposób kompletny i przejrzysty. 
Dowody księgowe odpowiadają wymogom uor, zawierają potwierdzenie przeprowa-
dzenia kontroli formalnej i merytorycznej oraz zawierają wskazanie okresu którego 
dotyczą. Posiadają podpisy stwierdzające ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach 
oraz dekretację, z uwzględnieniem zapisu art. 21 ust. 1a pkt 2 uor. 

Zdarzenia gospodarcze, z wyjątkiem niżej opisanych przypadków, poprawnie ujmo-
wano w księgach rachunkowych (na podstawie dowodów księgowych, na odpo-
wiednich kontach), zgodnie z treścią ekonomiczną tych zdarzeń, we właściwym 
okresie sprawozdawczym11, zgodnie z zasadą memoriału i współmierności. 

Zasady rachunkowości w 2014 r. stosowane były w sposób ciągły. Księgi rachunko-
we, z wyjątkiem opisanych niżej przypadków, były prowadzone rzetelnie, bezbłęd-
nie, sprawdzalnie i na bieżąco. 

Zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym NIK wnioski wynikające z kontroli wykonania 
budżetu państwa w części 20 Gospodarka za rok 2014 są w realizacji. 

(akta kontroli, str. 73 – 143, 1246 – 1252, 1570 – 1575) 

Księgi rachunkowe za 2015 r. 

Dane bilansu zamknięcia za 2014 r. prawidłowo zostały wprowadzone jako bilans 
otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. Suma zapisów w dziennikach resortu 
i ministerstwa była zgodna z zestawieniami obrotów i sald kont księgi głównej za 
okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. i wynosiła odpowiednio 
9 740 572 913,25 zł i 861 904 313,27 zł. Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r., z wyjątkiem niżej opi-
sanych przypadków nie stwierdzono. 

Zasady rachunkowości w 2015 r. stosowane były w sposób ciągły. Księgi rachunko-
we, z wyjątkiem opisanych niżej przypadków, były prowadzone rzetelnie, bezbłęd-
nie, sprawdzalnie i na bieżąco.  

(dowód: akta kontroli str. 1595 – 1638) 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność, o której 
mowa w art.4 ust.5 uor, ponosi Dyrektor DBiF, której powierzono odpowiedzialność 
za jej zgodą i na piśmie12. Natomiast odpowiedzialność z tytułu nadzoru oraz za 
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury ponosi kierownik jednostki.  

 (dowód: akta kontroli str. 4) 

W Ministerstwie Gospodarki audyt wewnętrzy zidentyfikował ryzyka w zakresie pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych. Dotyczyły one prowadzenia obsługi finansowo-
księgowej. W celu zapobieżenia zidentyfikowanym ryzykom jednostka podjęła dzia-
łania polegające m. in. na szkoleniu pracowników, stosowaniu zasady czterech oczu 
oraz procedury weryfikacji i nadzoru w zakresie gospodarki finansowej, przejawów 
                                                      
11  Między innymi, na podstawie przeglądu analitycznego sprawdzono zapisy za okres od stycznia do kwietnia 

2014 r. pod kątem istnienia zapisów dotyczących operacji 2013 r. oraz zapisy za okres od stycznia do 
kwietnia 2015 r. pod kątem istnienia zapisów operacji za 2014 r. 

12  Upoważnienie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2012 r. 
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korupcji i bezpieczeństwa informacji. Działania były częściowo nieskuteczne, o czym 
świadczą stwierdzone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 757 – 760) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości: 

1. Akcje i udziały 20 spółek nadzorowanych przez Ministra Gospodarki nie były wy-
kazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych Ministerstwa 
Gospodarki13. Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykazywało tych spółek w swoim 
sprawozdaniu finansowym, gdyż nie były one przez nie nadzorowane14.  

Dotyczyło to: 
• sześciu spółek węglowych, tj. Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., "Węglokoksu" S.A., Centrali 
Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., w któ-
rych zgodnie z art. 20 ust. 115 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego16 kompetencje ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar-
bowi Państwa17 w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lu-
belskiego Węgla "Bogdanka" S.A., a także w odniesieniu do "Węglokoks" S.A. 
w Katowicach i CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, wykonywał do dnia 4 lute-
go 2015 r., tj. do dnia uchylenia tego przepisu18, minister właściwy do spraw go-
spodarki; 

• dwóch spółek przesyłowych, tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A. i Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych Operator S.A., w których zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne19 minister właściwy do spraw gospo-
darki wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 lit. a, 
art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykony-
wania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowe-
go gazowego;  

• 12 spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, w których 
zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych stre-
fach ekonomicznych20  kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Pań-
stwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 
w odniesieniu do spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, 

                                                      
13  Art. 4 ust. 1 uor stanowi, że jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 

rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, a ust. 2, że zdarze-
nia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finan-
sowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

14  Pismo DBiF.3121.91.2015.TW MSP z dnia 1 października 2015 r. 
15  W brzmieniu obowiązującym do dnia 3 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1379 ze zm.) Art. 20 

ustawy został uchylony z dniem 4 lutego 2015 r. – przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. 
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143). 

16  Dz.U. z 2015 r., poz. 410. 
17  Dz.U. z 2012 r., poz. 1224 ze zm. 
18  Przez ustawę z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz.143. 
19  Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm. 
20  Dz.U. z 2015, poz. 282. 
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z wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada 100% akcji lub udzia-
łów, wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.  

W księgach rachunkowych resortu nie wykazano konta 030 Długoterminowe aktywa 
finansowe o wartości 17 621 535 531,50 zł i zaniżenie wartości konta 800 Funduszu 
jednostki o 17 621 535 531,50 zł. 

Stanowiło to naruszenie zasady kompletności wyrażonej w art. 24 ust. 3 uor. 
W związku z niewykazaniem w księgach składników majątkowych spełniających 
definicję aktywów określoną w art 3 ust.1 pkt 12 uor, było to również niezgodne 
z art. 4. ust. 1 uor stwierdzającym, że „Jednostki obowiązane są stosować przyjęte 
zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątko-
wą i finansową oraz wynik finansowy”. 

Według wyjaśnień Dyrektor DBiF akcje i udziały, z których prawa wykonywał Mini-
ster Gospodarki nie są elementem majątku Ministerstwa Gospodarki. Akcje te 
i udziały stanowią własność Skarbu Państwa21. Najwyższa Izba Kontroli nie podziela 
tych wyjaśnień, gdyż cały majątek Ministerstwa Gospodarki jest majątkiem Skarbu 
Państwa. 

Definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor wskazuje, że kryterium uznania 
za składnik aktywów jest sprawowanie kontroli nad zasobami majątkowymi, a nie jak 
tłumaczy Dyrektor DBiF własność Skarbu Państwa. Wartość udziałów lub akcji spó-
łek powinna być ujmowana w księgach rachunkowych i wykazywana w sprawozda-
niach finansowych jednostek, które sprawują kontrolę (w rozumieniu uor) nad tymi 
składnikami aktywów. Obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunko-
wości jest, aby składniki te były ujęte w księgach rachunkowych i były wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 27 – 28, 32, 1207 – 1215, 1873 – 1875) 

2. Nie spisano z ksiąg rachunkowych należności nieściągalnych od siedmiu spó-
łek22, które wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego. Wartość niespisanych 
należności wyniosła 17 467 354,58 zł, a wartość dotychczas utworzonych odpisów 
aktualizujących wyniosła 12 974 624,85 zł W wyniku tego zaniechania wartość konta 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych resortu 
zawyżono o 4 492 729,73 zł i zaniżono o tę kwotę konto 761 Pozostałe koszty ope-
racyjne oraz zawyżono wartość konta 290 Odpisy aktualizujące należności 
o 12 974 624,85 zł. 

Stanowiło to naruszenie zasady kompletności wyrażonej w art. 24 ust. 3 uor poprzez 
brak spisania nieściągalnych należności oraz art. 35 b ust. 3 uor, zgodnie z którym 
należności nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 
wartość i art. 35 b ust. 4 uor, zgodnie z którym należności nieściągalne, od których 
nie dokonano odpisów aktualizujących zalicza się odpowiednio do pozostałych kosz-
tów operacyjnych lub kosztów finansowych. Było to również niezgodne z art. 4 ust. 1 
uor stwierdzającym, że „Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (polity-
kę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy”. 

                                                      
21    Pismo DBF-IV-0911-17/1/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
22  EKO-REK Spółka z o.o. (data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 03.04.2012 r.), King-Plast Sp. z o.o. 

(29.03.2014 r.), Syntex Sp. z o.o. (21.08.2013 r.), Amer-Glass (27.10.2009 r.),  Zakłady Przemysłu Dzie-
wiarskiego „Marko” (14.11.2009 r.), Katowickie Zakłady Metalowe „Domgos”, Alfa Sp. z o.o. (17.12.2011 r.). 
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Departament DBiF we współpracy z Departamentem Prawnym prowadzi aktualnie 
szczegółową analizę należności23. 

(dowód: akta kontroli str. 1246 – 1249, 1255 – 1272) 

3. Nie naliczono w latach 2012 – 2014 amortyzacji licencji IBM Tivoli Storage Mana-
ger o wartości 88 580,00 zł. Spowodowało to zaniżenie w księgach rachunkowych 
ministerstwa za rok 2012, 2013 i 2014 wartości konta 400 Amortyzacja 
o 26 574,00 zł i zawyżenie o tę kwotę wyniku finansowego za rok 2012, 2013 i 2014. 
Równocześnie zaniżono wartość konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz za-
wyżono Wartości niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2012 r. o kwotę 
26 574,00 zł, na 31 grudnia 2013 r. o kwotę 53 148,00 zł i na 31 grudnia 2104 r. 
o kwotę 79 722,00 zł.  

Stanowiło to naruszenia art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1 uor. Zgod-
nie z tymi przepisami wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych 
zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględ-
nienia utraty ich wartości, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systema-
tycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji. Było to niezgodne również z art. 4. ust. 1 uor stwierdzającym, że „Jed-
nostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie 
i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”. 

Według wyjaśnień Dyrektora Biura Administracyjnego był to błąd pracownika24. 
W czasie kontroli NIK, w dniu 26 sierpnia 2015 r. dokonano korekty naliczając umo-
rzenie w wysokości 88 580,00 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1191 – 1193, 1201 – 1206) 

4. Błędnie wyliczono korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
w grudniu 2014 r. zawyżając odpis o kwotę 13 000,00 zł. Spowodowało to zawyże-
nie w księgach rachunkowych ministerstwa kosztów konta 405 Ubezpieczenia spo-
łeczne i inne świadczenia dla pracowników i wartości konta 851 Zakładowy fundusz 
świadczeń  socjalnych. Spowodowało to również wydatkowanie niezgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych25 wyżej podanej kwoty w ramach wykonania budżetu państwa za rok 2014 
w części 20 Gospodarka. W czasie kontroli NIK kwota 13 000,00 zł została zwróco-
na z rachunku ZFŚS na dochody budżetu państwa w dniu 15 września 2015 r. 

Stanowiło to naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy o funduszu socjalnym. Było to również 
niezgodne z art. 4. ust. 1 uor stwierdzającym, że „Jednostki obowiązane są stoso-
wać przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytu-
ację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”. 

Według wyjaśnień Dyrektor DBiF był to błąd pracownika Biura Dyrektora General-
nego26. Nieprawidłowość poprawiono w trakcie kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 1191 – 1200) 

5. Księgowość MG błędnie zaksięgowała w księgach rachunkowych resortu za 
2015 r. wpłatę z zysku za 2014 r. od Polskiego Centrum Akredytacji (dokonaną 
zgodnie z art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności27) 
w wysokości 874 736,00 zł na konto 760 Pozostałe przychody operacyjne zamiast 
na konto 750 Przychody finansowe. Naruszało to art. 42 ust. 3 uor stanowiący, że 

                                                      
23  Pismo DBiF-IV-0911-191/1/15 z dnia 6 października 2015 r. 
24   Pismo BA-V-073-1/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. 
25   Dz. U. z 2012 r., poz. 592. Dalej: ustawa o funduszu socjalnym. 
26  Pismo DBF-V-073-7/1/15 z dnia 21 września 2015 r. 
27   Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, ze zm. 
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wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, 
w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), a kosztami finansowymi. 
Ponadto było to niezgodne z Załącznikiem Nr 7 Rozporządzenia 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 grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej28, gdzie w pozycji G. Przychody finansowe wykazuje 
się dywidendy i udziały w zyskach.  

Powodowało to potencjalny błąd w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne i G.I. 
Dywidendy i udziały w zyskach RZiS za 2015 r. Według wyjaśnień Dyrektor DBiF 
z chwilą zakończenia prac nad nową polityka rachunkowości wpłata z zysku zosta-
nie przeksięgowana na konto 750 Przychody finansowe29. 

(dowód: akta kontroli str. 1621 – 1626, 1636 – 1638) 

6. Brak w polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania w księgach rachunko-
wych przyjęć i przekazań akcji i udziałów spółek Skarbu Państwa od innych lub in-
nym organom administracji publicznej. 

Naruszało to zapisy art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a uor dotyczące metod wyceny akty-
wów i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zdaniem NIK akcje i udziały są 
istotną pozycją w majątku, a zatem zasady wyceny i ewidencjonowania przyjęć 
i przekazań tego majątku powinny być opisane w polityce rachunkowości, tym bar-
dziej, że sposobów wyceny akcji i udziałów dopuszczonych przez uor jest wiele, 
a polityka rachunkowości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 uor to wybrane i stosowane 
przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, 
zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.    

(akta kontroli, str. 1246 – 1252) 

7. System kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych Ministerstwa Gospodarki, zaprojektowano w istotnym 
zakresie w sposób adekwatny do charakteru działalności jednostki. Jednak nie był 
on w pełni skuteczny, tj. nie chronił od błędów lub nie pozwalał na ich ujawnienie 
i korektę, o czym świadczą stwierdzone nieprawidłowości w przedstawionych obsza-
rach i podobszarach kontroli. Nieprawidłowości powyższe powinny być dostrzeżone 
i wyeliminowane przez prawidłowo funkcjonujący system kontroli zarządczej. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia prowadzenie ksiąg rachunkowych za 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz funkcjonowanie systemu 
kontroli zarządczej w tym zakresie, ze względu na znaczenie nieprawidłowości opi-
sanych w pkt. 1.2. i 1.4. Wystąpienia (nieprawidłowości nr 1 i nr 6).  

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie ksiąg rachunkowych MG za okres od 1 stycznia 
2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

2. Sprawozdanie finansowe  

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe Ministerstwa Gospodarki sporządzone za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. obejmujące bilans wykazujący sumę ak-
tywów i pasywów w kwocie 285 030 556,92 zł, rachunek zysków i strat wykazujący 
stratę netto w kwocie 187 083 133,86 zł oraz zestawienie zmian w funduszu wyka-
zujące stan funduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 249 154 854,25 zł. Ba-

                                                      
28    Dz. U. z 2013 r., poz. 289. 
29   Pismo DBF-IV-0911-21/1/15 z dnia 3 listopada 2015 r. 
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daniu podlegały również sprawozdania obejmujące zdarzenia, w tym operacje go-
spodarcze, właściwe dla dysponenta części (resortu) i dysponenta III stopnia (mini-
sterstwa). 

(dowód: akta kontroli str. 73 – 143) 

W sprawozdaniu finansowym Ministerstwa Gospodarki wykazano: 

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Wartości niematerialne i prawne 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano wartości niematerialne i prawne w łącznej 
kwocie 870 940,37 zł (wartość początkowa 13 342 166,41 zł, umorzenie 
12 471 226,04 zł). Wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia po-
mniejszonej o odpisy umorzeniowe. Z wyjątkiem nienaliczenia w latach 2012-2014 
amortyzacji licencji IBM Tivoli Storage Manager (nieprawidłowość nr 3 w obszarze 
Księgi rachunkowe), prawidłowo do nich zakwalifikowano składniki majątkowe speł-
niające definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 3 ust. 1 pkt 14 
uor, tj. nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.  

Obejmowały one licencje o wartości 13 337 166,41 zł i znak słowno-graficzny 
o wartości 5 000,00 zł. Do wartości niematerialnych i prawnych prawidłowo zakwali-
fikowano nabyte licencje na oprogramowanie użytkowe o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Nie stwierdzono przypadków kwalifi-
kowania do wartości niematerialnych i prawnych licencji na oprogramowanie syste-
mowe oraz użytkowe w wersji OEM30.  

Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości, gdyż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające ich utworzenie 
w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. 

Stawki amortyzacyjne stosowano zgodnie z zasadą określoną w przyjętych przez 
jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. W 2014 r. naliczono amortyzację 
w kwocie 1 123 550,13 zł, odniesiono ją w ciężar kosztów i wykazano w rachunku 
zysków i strat. 

Nie naliczając w latach 2012 – 2014 amortyzacji licencji IBM Tivoli Storage Manager 
o wartości 88 580,00 zł zawyżono wartość netto Wartości niematerialnych 
i prawnych w bilansie za rok 2014 o kwotę 79 722,00 zł.  

Ewidencja analityczna dla wartości niematerialnych i prawnych prowadzona 
w postaci tabel amortyzacyjnych i ksiąg inwentarzowych zgodna była z ewidencją 
syntetyczną.  

 (dowód: akta kontroli str. 1305 – 1314) 

Środki trwałe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie wykazano wartości środków trwałych w łącz-
nej kwocie 241 478 420,23 zł (wartość początkowa środków trwałych 
289 961 388,48 zł, umorzenie 48 482 968,25 zł). 

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. W 2014 r. naliczono 

                                                      
30  OEM z ang. Original Equimpment Manufacturer. Oprogramowanie OEM jest związane z danym kompute-

rem, na którym jest zainstalowane i nie stanowi odrębnej wartości niematerialnej i prawnej. 



 
 

12 

 

amortyzację w kwocie 2 796 975,83 zł, prawidłowo zaksięgowano i wykazano 
w rachunku zysków i strat.  

Do środków trwałych prawidłowo zakwalifikowano rzeczowe aktywa trwałe i zrówna-
ne z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Nie stwierdzono 
przypadków kwalifikowania do środków trwałych niekompletnych składników mająt-
ku. 

Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonej 
o odpisy umorzeniowe. Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów aktualizują-
cych z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające 
ich utworzenie w odniesieniu do tych składników majątku. Wartość początkową 
środków trwałych zwiększano o nakłady poniesione na ich ulepszenie.  

Ewidencja analityczna dla środków trwałych prowadzona w postaci tabel amortyza-
cyjnych i ksiąg inwentarzowych zgodna była z ewidencją syntetyczną.  

(dowód: akta kontroli str. 1315 – 1320, 1335 – 1340) 

Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano w łącznej kwocie 
285 419,00 zł. Wyceniono je w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Kontrolowana jednostka nie tworzyła od-
pisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż nie wystąpiły okoliczności 
uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do tych składników majątku. 

W kontrolowanym okresie realizację inwestycji wieloletnich kontynuowano, nie wy-
stąpiły inwestycje zaniechane.  

 (dowód: akta kontroli str. 1321 – 1334) 

Należności długoterminowe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie należności długoterminowe nie wystąpiły.  
(dowód: akta kontroli str. 1341) 

Długoterminowe aktywa finansowe 

W bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wykazano długoterminowych aktywów 
finansowych (nieprawidłowość nr 1 w obszarze Księgi rachunkowe). Według ustaleń 
kontrolera NIK ich wartość wynosiła 17 621 535 531,50 zł. Stanowiły je akcje i udzia-
ły 20 spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.  

(dowód: akta kontroli str. 1342 – 1349) 

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. nie 
wystąpiła.  

 (dowód: akta kontroli str. 1350) 

Zapasy 

Zapasy wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie  971 886,77 zł obejmowały: 
artykuły biurowe, artykuły czystościowe, artykuły gospodarcze, artykuły techniczne, 
artykuły eksploatacyjne do komputerów i innych urządzeń technicznych oraz upo-
minki. Ewidencja zapasów prowadzona była ilościowo-wartościowo lub materiały 
odnoszono w koszty w momencie zakupu. Zapasy wyceniono wg ceny zakupu. Na 
dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności uzasadniające utworzenie odpisów ak-
tualizujących wartość zapasów z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

(dowód: akta kontroli str. 1351 – 1355) 
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Należności krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności wyniosły 37 165 177,70 zł, z czego należno-
ści z tytułu dostaw i usług 2 582,18 zł i pozostałe należności 37 162 595,52 zł.  

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami należ-
nymi na dzień bilansowy. 

Z łącznej kwoty pozostałych należności na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota 
16 964 314,43 zł stanowiła należności przeterminowane z tytułu dochodów budże-
towych (resort), z tytułu należności państwowego funduszu celowego Fundusz Kre-
dytu Technologicznego 19 537 914,72 zł oraz 660 366,37 zł pozostałe należności 
(ministerstwa). Kwota należności przeterminowanych powyżej roku wynosiła 
90 654 190,36 zł, powyżej dwóch lat 73 559 567,15 zł, a powyżej trzech lat 
59 149 172,38 zł. W 2014 r. utworzono odpisy aktualizujące wartość należności na 
kwotę 42 098 435,18 zł (resort) i 13 124,15 zł (ministerstwo). Łączny odpis aktuali-
zujący na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 91 470 981,09 zł. 

W związku z niespisaniem z ksiąg rachunkowych należności nieściągalnych od spó-
łek, które wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego (brak następców prawnych, 
nieprawidłowość nr 2 w obszarze Księgi rachunkowe oraz nieprawidłowość lit. c 
w obszarze Sprawozdania finansowe) wartość należności krótkoterminowych i wyni-
ku finansowego za 2014 r.  zawyżono o 4 492 729,73 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1356 – 1375) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  

Stan środków pieniężnych wykazany w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. nie 
obejmuje kwoty 203 362,31 zł w związku z zaksięgowaniem w księgach rachunko-
wych 2014 r. operacji dokonanych w 2015 r. w okresie przejściowym31, na rachun-
kach bankowych dochodów i wydatków  jednostki.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. jednostka wykazała krótkoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 4 258 712,85 zł. Obejmowały one środki pieniężne na rachunkach banko-
wych, w tym środki pieniężne ZFŚS 61 701,22 zł, grant Banku Światowego 
332 488,75 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji budżetowych 1 265 707,56 zł oraz 
depozyty 2 598 815,32 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 1376 – 1405) 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1406) 

Fundusz  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie wykazano fundusz w wysokości 
249 154 854,25 zł, w tym fundusz jednostki 436 237 988,11 zł, wynik finansowy 
netto (strata) -187 083 133,86 zł. 

Stan funduszu jednostki  zaniżono o 17 621 535 531,50 zł ze względu na niewyka-
zanie w księgach rachunkowych akcji i udziałów 20 spółek Skarbu Państwa nadzo-
rowanych przez Ministra Gospodarki (nieprawidłowość nr 1 w obszarze Księgi ra-
chunkowe) i zawyżono o 53 148,00 zł z tytułu braku naliczenia amortyzacji licencji 
za lata 2012-2013 (nieprawidłowość nr 3 jw.). 

                                                      
31  Okres przejściowy, o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 

2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz.82).  
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Zawyżono wynik finansowy o 26 574,00 zł z tytułu braku naliczenia amortyzacji li-
cencji za rok 2014 (nieprawidłowość nr 3 jw.) i o 4 492 729,73 zł z tytułu braku spi-
sania należności (nieprawidłowość nr 2 jw.). Zaniżono wynik finansowy 
o 13 000,00 zł z tytułu błędnego naliczenia ZFŚS (nieprawidłowość nr 4 jw.).  

(dowód: akta kontroli str. 1407 – 1410) 

Państwowe fundusze celowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie wykazano stan Funduszu Kredytu Technolo-
gicznego w wysokości 15 688 582,46 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1411 – 1422) 

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w MG nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.  
(dowód: akta kontroli str. 1423) 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazane w bilansie jednostki zobowiązania wyniosły 
15 805 765,81 zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 339 655,57 zł, 
zobowiązania wobec budżetów 546 914,00 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
i świadczeń 2 499 229,26 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4 304 439,49 zł, 
pozostałe zobowiązania 4 516 712,17 zł oraz sumy depozytowe 2 598 815,32 zł. 
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami 
należnymi na dzień bilansowy. 

 (dowód, akta kontroli str. 1424 – 1475) 
Rezerwy na zobowiązania  

W bilansie MG na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerwy na zobowiązania nie wystąpiły. 
Prowadzone postępowania sądowe przeciwko Ministrowi Gospodarki dotyczyły niei-
stotnych kwot lub występowało niskie prawdopodobieństwo wystąpienia skutków 
finansowych toczących się postępowań, zatem nie było potrzeby tworzenia rezerw 
na zobowiązania. 

(dowód: akta kontroli str. 1216 – 1245, 1476) 

Fundusze specjalne  

Wykazany w bilansie stan funduszy specjalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 
707 252,24 zł i dotyczył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prawidłowa 
wartość powinna wynosić 694 252,24 zł. Różnica w wysokości 13 000,00 zł wynika 
z błędnego wyliczenia korekty ZFŚS w grudniu 2014 r. (nieprawidłowość nr 4 
w obszarze Księgi rachunkowe). 

 (dowód: akta kontroli str. 1477 – 1481) 

Rozliczenia międzyokresowe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. rozliczenia międzyokresowe wyniosły 3 674 102,16 zł. 
Dotyczyły rozliczeń międzyokresowych Funduszu Kredytu Technologicznego. Stan 
rozliczeń międzyokresowych w wysokości prawidłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1482 – 1484) 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i zyski w kwocie 181 640 349,12 zł, 
koszty i straty w kwocie 368 723 482,98 zł oraz wynik finansowy (strata) w kwocie 
187 083 133,86 zł.  

Wynik finansowy jednostki został zawyżony o 4 519 303,73 zł, w tym o 26 574,00 zł 
poprzez zaniżenie kosztów amortyzacji i o 4 492 729,73 zł poprzez zaniżenie pozo-
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stałych kosztów operacyjnych. Równocześnie został zaniżony o 13 000,00 zł po-
przez zawyżenie kosztów odpisu na ZFŚS. 

Pozycje rachunku zysków i strat, z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości opi-
sanych poniżej, ujęto w sposób kompletny, zgodnie z zasadą memoriału i współ-
mierności, z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny. 

 (dowód: akta kontroli str. 79 – 80, 1532 – 1569) 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2014 r. 

W sprawozdaniu prawidłowo wykazano dane dotyczące stanu początkowego, 
zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
oraz wynik finansowy za 2014 r. wykazane w zestawieniu zmian w funduszu zgodne 
są  z odpowiednimi danymi wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat.  

Jednak z uwagi na niewykazanie długoterminowych aktywów finansowych 20 spółek 
Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Gospodarki o wartości 
17 621 535 531,50 zł oraz zaniżenie kosztów o 4 506 303,73 zł stan Funduszu po-
winien być wyższy o 17 617 029 227,77 zł oraz dodatkowo o 53 148,00 zł z tytułu 
braku naliczenia amortyzacji licencji za lata 2012-2013. 

 (dowód: akta kontroli str. 75 – 81) 

Z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości: 

-  sprawozdanie finansowe Ministerstwa Gospodarki za rok 2014 było 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, za-
pisów w księgach dokonano we właściwym okresie i odpowiednio je udokumen-
towano. Składniki te zostały potwierdzone w toku inwentaryzacji, poprawnie je 
wyceniono, prawidłowo amortyzowano, uwzględniając zasadę ostrożności 
i prezentując zgodnie z ustawą o rachunkowości. MG posiada prawa i obowiązki 
w odniesieniu do prezentowanych składników.  

 (akta kontroli, str. 73 – 143, 1246 – 1252, 1279 – 1288, 1570 – 1576 – 1594) 

W Ministerstwie Gospodarki audyt wewnętrzy nie zidentyfikował ryzyka w zakresie 
sporządzania sprawozdań finansowych.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości:  

Sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami rachunkowymi, jednak w związku 
z nieprawidłowościami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, opisanymi w obszarze 
Księgi rachunkowe, nieprawidłowo wykazano poniższe pozycje sprawozdania: 

a) pozycja: „Wartości niematerialne i prawne” (nieprawidłowość nr 3);  
(dowód: akta kontroli str. 1191 – 1193, 1201 – 1206) 

b) pozycje „Długoterminowe aktywa finansowe” i „Fundusz jednostki” (niepra-
widłowość nr 1); 

  (dowód: akta kontroli str. 27 – 28, 32, 1207 – 1215) 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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c) pozycja „Pozostałe należności” (nieprawidłowość nr 2); 
(dowód: akta kontroli str. 1246 – 1249, 1255 – 1272) 

d) pozycja „Fundusze specjalne” (nieprawidłowość nr 4).  
(dowód: akta kontroli str. 1191 – 1200). 

W związku z powyższym sprawozdanie finansowe za 2014 r. nie odzwierciedlało 
stanu rzeczywistego finansów jednostki. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sporządzenie sprawozdania finansowe-
go Ministerstwa Gospodarki za rok 2014 oraz funkcjonowanie systemu kontroli za-
rządczej w tym zakresie.  

3. Sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym  

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała sporządzone przez Ministerstwo Gospodarki 
na dzień 30 czerwca 2015 r. następujące sprawozdania: 

− Rb-23 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych pań-
stwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; 

− Rb-27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; 

− Rb-28 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa;  

− Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących 
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej; 

− Rb-28UE - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rol-
nej;  

− Rb-BZ1 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; 

− Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych akty-
wów finansowych;  

− Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuż-
nych oraz poręczeń i gwarancji; 

− Rb-70 - kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 

Sprawdzono również sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 r. spo-
rządzone, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych32 oraz roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014.  

Z wyjątkiem niżej opisanych przypadków, sprawozdania sporządzono rzetelnie, 
w terminach wymaganych przepisami. Sprawozdania były prawidłowe pod wzglę-
dem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a wykazane w nich dane wnikały 
z ewidencji księgowej. 

Wykazane w sprawozdaniu Rb-23 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. 
dochody w wysokości 54 325,0 tys. zł i wydatki w wysokości 1 010 700,0 tys. zł były 
zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-28. Kwota należności 
wymagalnych ogółem wykazana w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N na 30 czerwca 
2015 r. wyniosła 59 412,9 tys. zł. Kwota zobowiązań wymagalnych wykazana 

                                                      
32  Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. Dalej ufp. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z na 30 czerwca 2015 r. wyniosła 118,08 zł. Za-
trudnienie na 30 czerwca 2015 r. wynosiło 1 270 pracowników33, a wartość wyna-
grodzeń ogółem wykazana w sprawozdaniu Rb-70 wyniosła 41 434,6 tys. zł. Kwoty 
te wynikały z ewidencji na kontach analitycznych do kont zespołu „2” Rozrachunki 
i rozliczenia. 

Kwoty wydatków wykazane w półrocznym sprawozdaniu Rb-BZ1 na 30 czerwca 
2015 r. były zgodne z zapisami po stronie Ma konta 980 Plan finansowy wydatków 
budżetowych. Sprawozdanie zostało sporządzone w terminie określonym 
w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym. Dane wy-
kazane w sprawozdaniach Rb-28UE i Rb-28 Programy były zgodne z ewidencją 
księgową (konta 982 Plan wydatków środków europejskich, 970 Płatności ze środ-
ków europejskich, 998 Zaangażowanie środków programy operacyjne, 130 Rachu-
nek bieżący wydatki budżetowe - programy).  

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 r. dla działu administracji 
rządowej: gospodarka zostało sporządzone w dniu 22 kwietnia 2015 r. zgodnie 
z przepisami art. 70 ufp. Plan działalności ministra właściwego do spraw gospodarki 
na rok 2014 dla działu administracji rządowej gospodarka zawierał określenie celów 
w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań 
służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu i ich 
planowane wartości. Plan działalności i sprawozdanie oraz bilans jednostki budże-
towej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej34 
w 2014 r. do MG wpłynęło 318 wniosków. Dotyczyły one zapytań o liczbę zareje-
strowanych firm w Polsce, spraw kadrowo-organizacyjnych i majątkowych, działal-
ności gospodarczej oraz bezpieczeństwa energetycznego. W terminie udzielono 
odpowiedzi na 284 pytania, tj. w 89,3%.  

Przypadki nieudzielenia w terminie informacji publicznej spowodowane było ko-
niecznością uzgodnień odpowiedzi z innymi komórkami organizacyjnymi, niewłaści-
wym przyjęciem 30-dniowego terminu z KPA oraz przejściowymi problemami ka-
drowymi w danym momencie. 

 (dowód: akta kontroli str. 1248 – 1254, 1639 – 1854, 1876 – 1878) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość. 

Poprzez niespisanie z ksiąg rachunkowych należności nieściągalnych od siedmiu 
spółek, które wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego zawyżono wartość należ-
ności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N na 31 grudnia 2014 r., 31 marca 2015 r. 
i 30 czerwca 2015 r. (kwota 12 702 060,02 zł) oraz w sprawozdaniach Rb-27 na 
31 grudnia 2014 r. (kwota 17 467 354,58 zł) i 30  czerwca 2015 r. (kwota 
17 781 539,30 zł).  

(akta kontroli, str. 1653 – 1695, 1780 – 1809) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, ponieważ stwierdzona nieprawidłowość, nie powodowała 
istotnego zniekształcenia danych przedstawionych w sprawozdaniach. 

                                                      
33  Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące kierownicze stanowiska pań-

stwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, członkowie służby zagranicznej niebędących członkami korpu-
su służby cywilnej. 

34  Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli35, wnosi o: 

1) Ujęcie w księgach rachunkowych wartości akcji i udziałów spółek z udziałem 
Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje Minister Rozwoju 
(a poprzednio wykonywał Minister Gospodarki), poprzez dokonanie zapisów na 
koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe w korespondencji z kontem 800 
Fundusz jednostki. 

2) Określenie w polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania przyjęcia i prze-
kazania akcji i udziałów spółek Skarbu Państwa od innych lub innym organom 
administracji publicznej. 

3) Zweryfikowanie sald i ustalenie prawidłowego stanu należności ewidencjonowa-
nych na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych oraz dokonanie 
stosownych korekt. 

4) Wzmocnienie skuteczności funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w celu 
niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości lub ich wykrywania i elimi-
nowania w postępowaniu wewnątrzinstytucjonalnym. 

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 pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Pre-
zesa 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 wykorzysta-
nia uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia   14  grudnia 2015 r. 

  
 Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
/–/ Jacek Uczkiewicz 
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 podpis 

 

                                                      
35  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. Dalej: ustawa o NIK. 
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