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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Regulacji Energetyki1, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od dnia 2 czerwca 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 231) 

Podstawa prawna 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy  Łukasz Urbanowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018 

w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki pod względem legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta tej części 
budżetowej. Ocenie podlegały w szczególności: 

 realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

 sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 

 nadzór i kontrola sprawowane przez Prezesa URE w trybie art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

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

 dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 

 szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 
należności oraz windykacji zaległości, 

 dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 

 dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 
uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

 kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 50 – URE 
w trakcie roku budżetowego, 

                                                      
1  Dalej: URE lub Urząd. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
3   Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.  
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 kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 

 kontrola przestrzegania ustalonych dla części 50 – URE limitów wydatków, 
w tym – limitów środków na wynagrodzenia, 

 kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

 analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

 kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

 dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

 szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

 analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

 analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka części 50 – URE 

Dysponentem budżetu państwa w części 50 – URE jest Prezes URE, który jest 
również dysponentem III stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania 
wydatków ujętych w planie finansowym jednostki obsługującej dysponenta 
głównego. Prezes URE, jako centralny organ administracji rządowej, wykonuje 
zadania z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania 
konkurencji. W układzie zadaniowym budżetu państwa w części 50 – URE 
finansowano zadanie nr 6.2 – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka 
złożami kopalin.  

W ustawie budżetowej na rok 20184 w części 50 – URE zaplanowano dochody 
w kwocie 110 000 tys. zł oraz wydatki w kwocie 42 468 tys. zł, które w ciągu roku 
zwiększono do kwoty 49 112,6 tys. zł. Urząd zrealizował w 2018 r. dochody 
w wysokości 115 228,6 tys. zł (0,03% dochodów budżetowych) oraz wydatki 
w wysokości 48 308,7 tys. zł (0,01% wydatków budżetu państwa). 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie budżetu państwa 
w 2018 roku w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki. 

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

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane dochody w części 50 – URE wyniosły 115 228,6 tys. zł i były wyższe 
o 4,8% od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (110 000 tys. zł) 
oraz o 0,3% od wykonania w 2017 r. (114 937,3 tys. zł). Rozbieżności pomiędzy 
wykonaniem a planem wynikały przede wszystkim z osiągnięcia przez Urząd 

                                                      
4  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

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

Opis stanu 
faktycznego 
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wyższych o 3,7% od planu dochodów w § 0590 – Wpływy z opłat koncesyjnych 
i licencji. Dochody te stanowiły w 2018 r. 98,7% zrealizowanych dochodów ogółem. 
Opłaty koncesyjne są uzależnione od przychodów przedsiębiorstw energetycznych 
osiąganych z działalności objętej koncesjami. 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 50 – URE pozostały do zapłaty należności w kwocie 
88 317,2 tys. zł, głównie z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (73 864,9 tys. zł, tj. 83,6% należności 
pozostałych do zapłaty ogółem).  

Zaległości, według stanu na 31 grudnia 2018 r., były równe należnościom i były 
wyższe o 78 405 tys. zł, tj. o 791% od zaległości na koniec 2017 r. (9 912,2 tys. zł). 
Na wzrost zaległości w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. miały wpływ przede 
wszystkim nieuregulowane należności z tytułu trzech kar nałożonych przez Prezesa 
URE za niewywiązanie się koncesjonariuszy z obowiązku realizacji minimalnego 
udziału paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w zużywanych paliwach 
ciekłych lub biopaliwach ciekłych6. Złożyły się one na wzrost zaległości o łączną 
kwotę 73 298,3 tys. zł. 

Urząd prowadził działania windykacyjne zarówno bezpośrednio, jak i współpracując 
z urzędami skarbowymi, komornikami, likwidatorami oraz syndykami. 

(dowód: akta kontroli str. 31-35, 126-230, 298-301, 315-316, 319-322, 379, 438) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej realizacji dochodów budżetowych 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

2. Wydatki budżetu państwa 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 50 – URE zostały zrealizowane w kwocie 
48 308,7 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu po zmianach. W porównaniu z 2017 r. 
nastąpił wzrost wydatków o 3 136,1 tys. zł, tj. o 6,9%. 

Wydatki zostały poniesione w szczególności na: 

 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) – 
26 204,3 tys. zł, 

 składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 4 881,4 tys. zł, 

 wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 2 287,7 tys. zł, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 1 846,1 tys. zł, 

 zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2 551,6 tys. zł, 

 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe (§ 4400) – 6 170,8 tys. zł. 

Wydatki na wynagrodzenia nie przekraczały ustalonych limitów. Stan zatrudnienia7 
w Urzędzie na koniec 2018 r. wyniósł 349 osób i wzrósł o 21 osób w porównaniu do 
stanu na koniec 2017 r. 

                                                      
6  Narodowy Cel Wskaźnikowy, tj. minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów  

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych stosowanych we wszystkich rodzajach 
transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku 
kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej.  

7  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,9% w porównaniu do planu 
po zmianach. W trakcie roku zrezygnowano z dwóch zadań na kwotę 500 tys. zł 
oraz uwzględniono jedno nowe zadanie na kwotę 21 tys. zł. 

Na podstawie pięciu decyzji Ministra Finansów podjętych w trakcie roku 
budżetowego zwiększono ze środków rezerw celowych zaplanowane wydatki 
Urzędu o łączną kwotę 6 644,6 tys. zł, do kwoty 49 112,6 tys. zł. Z kwoty przyznanej 
z rezerw celowych wykorzystano 91,4%, tj. 6 072,1 tys. zł. Części środków nie 
wykorzystano, ponieważ planowane pierwotnie terminy zatrudnienia nowych 
pracowników uległy przesunięciu. Środki otrzymane z rezerw wydatkowane były na 
cel wskazany w decyzjach je przyznających. Otrzymane z rezerw środki zostały 
prawidłowo rozliczone, a niewykorzystane zwrócone do budżetu.  

Zobowiązania URE na koniec 2018 r. wyniosły 2 483,2 tys. zł i były wyższe 
o 164,9 tys. zł od kwoty zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 
1 966,6 tys. zł. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
5 829,1 tys. zł, tj. 12,1% wydatków ogółem w części 50 – URE. Doboru próby 
wydatków dokonano na podstawie dziennika księgowań, za okres od dnia 1 stycznia 
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Próba została wylosowana metodą monetarną8. 
Badaniem objęto wydatki ujęte w 41 zapisach księgowych, w tym w grupie 
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych określone w jednym zapisie 
na kwotę 15,3 tys. zł, w grupie wydatków majątkowych w dwóch zapisach na kwotę 
631,7 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących pozapłacowych w 38 zapisach 
na kwotę 5 182,1 tys. zł. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że 
wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, realizując cele jednostki oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W wyniku analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 
i dostawę serwerów dla Urzędu na kwotę 530 tys. zł9, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych10. Zamówienie było celowe, 
służyło realizacji zadań URE oraz zostało zrealizowane w roku 2018 zgodnie 
z zawartą umową. 

(dowód: akta kontroli str. 3-35, 96-136, 232-281, 291-301, 317-318, 323-324,  
396-397, 439, 445-447, 453-459) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Szczegółowe badanie zapisanych w układzie zadaniowym wydatków, pod 
względem prawidłowości określenia celów i mierników realizacji zadań oraz ich 
monitoringu przeprowadzono dla zadania nr 6.2 – Bezpieczeństwo gospodarcze 
państwa i gospodarka złożami kopalin, realizowanego w ramach funkcji państwa 
nr 6 – Polityka gospodarcza kraju. Celem zadania było równoważenie interesów 
przedsiębiorstw i odbiorców paliw i energii. Badanie, wykazało, że przyjęty dla tego 
zadania miernik (wskaźnik liczby wydanych orzeczeń administracyjnych 
w porównaniu do wielkości zatrudnienia w URE) był adekwatny i został określony 
zgodnie z wymogami noty budżetowej. Wartość miernika realizacji celu dla tego 
zadania osiągnęła założony poziom – planowano nie mniej niż 90, wartość 
wykonana wyniosła 107. Monitoring miernika prowadzony był systematycznie 

                                                      
8   Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
9  Szacunkowa wartość zamówienia. 
10  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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na podstawie rzetelnych źródeł danych, tj. narzędzi informatycznych oraz rejestrów 
zawierających informacje komórek organizacyjnych właściwych dla realizacji 
działania objętego miernikiem. 

Ewidencja wydatków w układzie zadaniowym prowadzona była na koncie 
pozabilansowym, tj. 990 – plan finansowy wydatków budżetowych w układzie 
zadaniowym, z podziałem na funkcje, zadania, podzadania i działania. 

(dowód: akta kontroli str. 280-290, 298-313, 325-326, 411-437, 460-461) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej wydatków budżetu państwa 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 

W wyniku kontroli 12,1% zrealizowanych w części 50 – URE wydatków budżetu 
państwa stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w budżecie w układzie 
zadaniowym.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto sporządzenie rocznych sprawozdań za 2018 r. przez dysponenta 
części 50 – URE (stanowiących jednocześnie sprawozdania jednostkowe Urzędu): 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach rocznych kontrolowanej jednostki były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Wprowadzane dane księgowe podlegały kontroli, a w toku wieloetapowej procedury 
akceptacji sprawozdań potwierdzano poprawność ich opracowania. Wyżej 
wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 40-95, 290-281, 298-301, 314-444, 448-452, 462-468) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sprawozdawczości 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

Sprawozdania roczne dysponenta części 50 – URE zostały sporządzone 
prawidłowo, w obowiązujących terminach oraz zgodnie z przepisami. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 
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VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu w części  
50 – URE w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków 
pokontrolnych. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 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 15 kwietnia 2019 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
/–/ Krzysztof Kwiatkowski 

 
 
 

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


