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I.  Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 45 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Turek, prezes, od 14 sierpnia 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 2 – 3) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament  Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Jerzy Gawlak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KGP/26/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania w 2018 r. dotacji budżetowej, 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa,  

- wyłanianie sprzedawców towarów i usług, 

- sporządzenie sprawozdań, 

- rozliczenie zwrotu niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych części 
dotacji oraz odsetek. 

 
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analiza wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w 2018 r., 

- kontrola wybranych postępowań, w wyniku których zostali wyłonieni sprzedawcy 
towarów i usług, 

- analiza prawidłowości operacji finansowych związanych z realizacją umów, 

- analiza prawidłowości realizacji obowiązków sprawozdawczych. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Do głównych zadań Agencji Rezerw Materiałowych (dalej także ARM lub Agencja) 
należy: 

 utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, 
dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji 
przechowywanych rezerw strategicznych; 

                                                      
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
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 wykonywanie decyzji Ministra Energii dotyczących tworzenia, 
udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych, w tym zakup wskazanych 
w decyzji rezerw i ich przechowanie, organizowanie wydawania 
udostępnionych rezerw; 

 prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją 
infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych; 

 tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na 
zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów 
naftowych2 oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej 
ustawy. 

Agencja została utworzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 
strategicznych (dalej ustawa o rezerwach)3. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 działalność Agencji Rezerw 
Materiałowych w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu 
państwa na 2018 r. (część 47 – Energia).  

Agencja zgodnie z przeznaczeniem wykorzystała otrzymaną dotację celową na 
zakup i utrzymanie rezerw strategicznych. 

Postępowania, w wyniku których zostały zawarte umowy na zakup i przechowanie 
rezerw, były przeprowadzane w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny 
i konkurencyjny. Do negocjacji zapraszane były podmioty oferujące 
najkorzystniejsze ekonomicznie warunki sprzedaży i przechowywania, a następnie 
przeprowadzane były negocjacje cenowe z oferentami. 

Operacje finansowe związane z wydatkowaniem środków z dotacji celowej były 
przeprowadzane w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego i księgowane na 
odrębnym koncie. 

Sprawozdania finansowe dotyczące dotacji były sporządzane prawidłowo 
i terminowo. 

Odsetki bankowe uzyskane od środków z dotacji zostały przekazane na rachunek 
bankowy Ministerstwa Energii. 

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

V. Wyniki kontroli 

1. Przyznanie dotacji celowej  

Projekt planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych na 2018 r. przewidywał 
m.in. dotację celową w wysokości 67 108 tys. zł oraz uzupełnienie niedoboru 
niezbędnego na sfinansowanie zadań ustawowych środkami z kredytu bankowego 
w wysokości 69 300 tys. zł. Ostatecznie jednak zatwierdzony przez Ministra Energii 

                                                      
2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U. z 2018 r. poz. 1323. 

3 Dz.U. z 2017 poz. 1846. 
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 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 w formie opisowej. 

Opis stanu 

faktycznego 



 

4 
 

plan finansowy po korektach przewidywał dotację celową w łącznej wysokości 
146 492 tys. zł i nie przewidywał zaciągnięcia kredytu bankowego. 

Agencja otrzymała tę dotację na podstawie dwóch umów5 z Ministrem Energii 
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków na rezerwy strategiczne, 
w tym ich utrzymanie i zakup. Zgodnie z umowami, wypłata środków nastąpiła 
z każdej umowy w dwóch transzach, w wysokości i terminach przewidzianych w tych 
umowach. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 13, 37 – 38, 40 – 79, 493 – 513) 

2. Wykorzystanie dotacji celowej 

Dotacja celowa otrzymana przez ARM w 2018 r. została wydana w całości. Na 
zakup towarów wydano łącznie 53 060,1 tys. zł, w tym na rezerwy medyczne 
14 285,5 tys. zł, a na rezerwy techniczne, surowce i produkty naftowe 
38 774,6 tys. zł. Na utrzymanie (magazynowanie, wymianę, zamianę) wszystkich 
rodzajów rezerw wydano z wymienionej dotacji celowej 93 431,9 tys. zł.  

Z dotacji celowej przyznanej Agencji w 2018 r. zostały zrealizowane m.in. zakupy 
wynikające z siedmiu decyzji, w tym sześciu Ministra Energii i jednej Ministra 
Gospodarki6. 

Trzy decyzje dotyczyły zakupu i utrzymania rezerw technicznych w postaci m.in. 
agregatów prądotwórczych, rębaków do drewna, chłodni kontenerowych, zapór 
przeciwpowodziowych, silników zaburtowych. W uzasadnieniu podano brak tego 
asortymentu w rezerwach strategicznych oraz, że ich utworzenie wynikało z analizy 
ryzyka i niepewności na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o rezerwach. 

Jedna decyzja dotyczyła zakupu i utrzymania rezerw technicznych w postaci olejów 
silnikowych. W uzasadnieniu podano, że utworzono tę rezerwę na podstawie 
art.13 ust. 1 ustawy o rezerwach, gdyż przewidywał to Rządowy Program Rezerw 
Strategicznych (dalej RPRS). 

Dwie decyzje dotyczyły zakupu i utrzymania rezerw medycznych, w tym 32 rodzajów 
leków oraz 3 rodzajów wyrobów medycznych. W uzasadnieniu podano, 
że utworzono tę rezerwę na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o rezerwach, gdyż 
przewidywał to RPRS. Część leków i wyroby medyczne były przewidziane do 
utworzenia w ramach RPRS po 2018 r., lecz zakupiono je w 2018 r. ze środków 
zaoszczędzonych na zakupach innych leków. 

Jedna decyzja, dotycząca zakupu i utrzymania rezerwy medycznej, wydana została 
przez Ministra Gospodarki w 2013 r., lecz ze względu na niską podaż na rynku 
(zagraniczny producent – monopolista oraz polski autoryzowany dystrybutor 
sprowadzający ograniczoną ilość leku, którego dotyczyła decyzja), nie mogła być 
wykonana przed 2018 r. Rezerwa utworzona zgodnie z RPRS na podstawie 
art. 13 ust. 1 ustawy o rezerwach. 

(dowód: akta kontroli str. 18 – 19, 26 – 36, 340 – 342, 514 – 515) 

Kontroli poddano 17 umów na zakup i magazynowanie towarów, w tym osiem 
dotyczyło rezerw surowcowych, siedem żywnościowych i dwie medycznych. Łączna 
wartość tych umów wyniosła 139 100,4 tys. zł, w tym z dotacji celowej z 2018 r. 
wydano 43 903,2 tys. zł7, co stanowiło 29,97% całej dotacji celowej w 2018 r. 

                                                      
5 Umowa nr 2/II/D/50003/2800/18/DZK z 10 stycznia 2018 r. na 67 108 tys. zł i umowa nr 

38/II/D/50003/2800/18/DZK z 26 czerwca 2018 r. na 79 384 tys. zł. 
6  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2013 r nr 19/R/13. 
7 Na kwotę tę złożyły się: wartość części zakupionych towarów (resztę zakupionych towarów 

finansowano ze środków uzyskanych ze sprzedaży wymienianych lub zamienianych towarów i ze 
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Umowy te dotyczyły zakupu i przechowania lub tylko przechowania rezerw 
strategicznych wszystkich wymienionych rodzajów i obejmowały okresy 
kilkunastomiesięczne lub kilkuletnie. Skontrolowane umowy zawarte były w wyniku 
przeprowadzenia postępowań, w których ramach prowadzono następujące 
działania: 

 zamieszczano ogłoszenia na stronie internetowej Agencji, 

 rozesłano zaproszenia do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą 
w poszukiwanym zakresie, 

 zapraszano do negocjacji podmioty oferujące najkorzystniejsze ekonomicznie 
warunki sprzedaży i przechowywania, biorąc pod uwagę relację ceny do jakości,  

 przeprowadzano negocjacje cenowe. 

W postępowaniach o zawarcie tych umów rozesłano zapytania ofertowe do wielu 
(od 5 do 134) podmiotów8, adresaci zapytań złożyli od 1 do 8 ofert wstępnych 
i zostali zaproszeni do złożenia ofert właściwych, które złożyło od 1 do 4 oferentów. 
Umowy zawarto z podmiotami, które złożyły wymagane dokumenty lub je uzupełniły 
i następnie zostały wyłonione w wyniku negocjacji cenowych. Powyższe działania 
były zgodne z art. 13 ust. 5 ustawy o rezerwach. W ogłoszeniach o prowadzeniu 
rozeznania rynku co do konkretnych towarów i usług ARM wskazywała, 
że postępowania o wyłonienie sprzedawcy (wykonawcy usługi przechowania 
i zamiany lub wymiany towarów) będą prowadzone z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych9. 
W skontrolowanych umowach zawarte były zapisy określające jakie grupy informacji 
zawartych w dokumentach będą miały klauzulę „zastrzeżone” oraz wymogi co do 
sposobu ich przechowywania  i co do osób mających do tych dokumentów dostęp. 

(dowód: akta kontroli str. 26 – 36, 515 – 598) 

3. Rozliczenie dotacji i sprawozdawczość 

ARM prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych 
w ramach dotacji celowej w 2018 r. oraz wydatków dokonanych z tej dotacji. 
Zgodnie z umowami zawartymi z Ministrem Energii, na podstawie których Agencja 
otrzymała dotację celową, wydatki dokonywane w ramach tej dotacji były 
dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego. 

ARM w terminach wskazanych w ww. umowach przekazała pisemne sprawozdania 
z wykorzystania środków z każdej z transz dotacji. Wszystkie sprawozdania zostały 
zaakceptowane przez Ministra Energii. Ministerstwo nie prowadziło w ARM kontroli 
wydatkowania środków z dotacji z 2018 r. 

Dotacja została wykorzystana w całości. Odsetki bankowe od dotacji w łącznej 
wysokości 403 406,68 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa 
Energii. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 42, 603 – 669) 

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków. 

                                                                                                                                       
środków własnych ARM) oraz część kosztów opłat za magazynowanie poniesionych w 2018 r. 
(pozostała część kosztów opłat za magazynowanie pokryta została ze środków własnych). 

8 Tylko w przypadku postępowania o zawarcie jednej umowy o zakup lekarstw, zaproszenie wysłano 
do jednego podmiotu, gdyż jest on monopolistą na polskim rynku. 

9 Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm. 
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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 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 Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

 

 

 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Departament Gospodarki, Skarbu 

Państwa I Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 

/–/ Sławomir Grzelak /–/ Jerzy Gawlak 

st. insp. kp. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 


