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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/014 - Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych państwowych 
jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich 
sporządzenia 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontrolerzy 1. Anna Noworyta, starszy inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr 91325 z dnia 
16.09.2014 r. 

2. Katarzyna Peikow-Mentlewicz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 91340 
z dnia 01.10.2014 r. 

3. Anna Kłopotek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 91341 z dnia 
09.10.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej Ministerstwem lub MSZ. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych od dnia 22.09.2014 r., 

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych od dnia 16.11.2007 r. do dnia 
22.09.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-17, 144-147) 

Okres objęty 
kontrolą 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., w przypadku konieczności 
porównania niektórych danych z danymi za lata 2011-2012, również te lata. 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż w księgach rachunkowych prowadzonych 
przez Resort MSZ2 nie ujmowano operacji gospodarczych w sposób 
odzwierciedlający ich treść ekonomiczną, co miało wpływ na sporządzone na ich 
podstawie sprawozdania finansowe za 2013 r. oraz sprawozdania budżetowe Rb-27 
i Rb-28. Natomiast nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Centralę MSZ. 

Formułując powyższą ocenę działalności Ministerstwa, Najwyższa Izba Kontroli 
uwzględniła kontrolę wewnętrzną w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej, 
organizację systemu rachunkowości, prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, 
prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  W Ministerstwie księgi rachunkowe prowadzone były przez dwie komórki organizacyjne:  

− Biuro Finansów obsługujące dysponenta części 45 budżetu państwa – sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE – 
Resort MSZ; 

− Biuro Administracji obsługujące dysponenta III stopnia – Centrala MSZ. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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finansowego za rok 2013. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które 
polegały na: 

− nierozliczeniu udzielonych dotacji celowych i nieterminowym rozliczeniu 
udzielonych dotacji (z naruszeniem przepisów art. 152 oraz 168 ustawy 
o finansach publicznych3) w kwotach, które w sposób istotny miały wpływ na 
prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym. Powyższe stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające z przepisu art 8 pkt 
2 i 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych4; 

− niedostosowaniu polityki rachunkowości w zakresie przyjętych zasad 
klasyfikacji zdarzeń na konta księgowe oraz uwzględnienia specyfiki 
działalności Resortu MSZ dotyczącej obsługi placówek zagranicznych do 
wymagań ustawy o rachunkowości5 (art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) 
i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planu kont6 (§ 15 ust. 1 pkt 4); 

− prowadzeniu ewidencji przez Resort MSZ m.in. w zakresie udzielanej 
pomocy finansowej, kar umownych, niezgodnie z rwszr, a także niezgodnie 
z uor; 

− prowadzeniu ewidencji księgowej z naruszeniem zasady wynikającej 
z przepisu art. 4 ust.2 uor, która stanowi, że zdarzenia w tym operacje 
gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje 
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną; 

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych Resortu MSZ w sposób nierzetelny, 
co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 uor, które miało wpływ 
na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2013 r.; 

− wykazywaniu w sprawozdaniu budżetowym Rb 27 danych, które były 
niezgodne z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych, co stanowiło 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wynikające z przepisu art. 18 
pkt 2 uondfp; 

− przeprowadzeniu inwentaryzacji przez Resort MSZ w sposób niezgodny 
z art. 26 ust. 1 oraz z art. 27 ust. 1 uor. Powyższe stanowi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych wynikające z przepisu art.18 pkt 1 uondfp; 

− prowadzenie gospodarki zasobami majątkowymi z naruszeniem zasady 
oszczędności określonej przepisami art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki 
majątkowo – finansowej  

System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej 
Ministerstwa oparto na sformalizowanych wzorach postępowania wynikających 

                                                      
3  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) – zwana dalej uofp. 
4  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

poz.168) – zwana dalej uondfp. 
5  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.330 ze zm.) – zwana dalej uor. 
6  Rozporządzenie 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 granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) – zwane dalej rwszr. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z przepisów prawnych, jak również z uregulowań wewnętrznych: zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji.  
Kontrolę instytucjonalną w Ministerstwie wykonywało Biuro Kontroli i Audytu. 
W latach 2013-2014 obszary prawidłowości sprawozdań finansowych i ksiąg 
rachunkowych nie stanowiły oddzielnego tematu kontroli lub audytu realizowanych 
przez Biuro Kontroli i Audytu.  

(dowód: akta kontroli str. 11-91, 3221-3222) 

W ramach niniejszej kontroli badanie systemu kontroli wewnętrznej w Ministerstwie 
ograniczono do sprawdzenia skuteczności systemu w zakresie gospodarki 
majątkowo-finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich 
podstawie sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w MSZ. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

− nieskuteczną kontrolę wewnętrzną w zakresie ewidencji księgowej Resortu 
MSZ i prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań 
budżetowych; 

− nieskuteczną kontrolę wewnętrzną w zakresie dokonywanych zakupów 
skutkujących zgromadzeniem ogromnych zapasów w magazynach nawet 
z 2000 r. (generujących dodatkowe koszty magazynowania i likwidacji); 

− niewłaściwą kontrolę wewnętrzną gospodarki magazynowej skutkującą 
posiadaniem zapasów nienadających się do ekonomicznego wykorzystania, 
zbędnych, o wartości zerowej, powstałej w wyniku denominacji, a więc 
zapasów zakupionych w okresie przed denominacją, tj. niemal 20 lat temu 
(denominacja 01.01.1995 rok); 

− nieskuteczną kontrolę wewnętrzną w zakresie gospodarki środkami 
trwałymi, skutkującą wystąpieniem niedoborów oraz nadwyżek składników 
majątkowych (niedobory wykazane w toku inwentaryzacji przeprowadzonej 
przez Centralę MSZ w 2013 r., bez możliwości wskazania osób winnych 
w zakresie utraconego majątku, niedobory uznane za niezawinione); 

− nieskuteczną kontrolę wewnętrzną dotyczącą przebiegu inwentaryzacji, 
powodującą wykazywanie w księgach rachunkowych Resortu MSZ 
i w sprawozdaniach finansowych sald przeterminowanych rozrachunków 
oraz sald nierozliczonych dotacji; 

Zdaniem NIK system kontroli wewnętrznej nie był w pełni skuteczny, tj. nie chronił 
przed błędami i nie pozwolił na ich ujawnienie i korektę, o czym świadczą 
stwierdzone nieprawidłowości, opisane w poniższych podrozdziałach (podrozdziały: 
2-6). Przed sporządzeniem niniejszego wystąpienia pokontrolnego Ministerstwo 
powiadomiło NIK o podjęciu działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, jak również działań mających na celu stworzenie mechanizmów 
zapobiegających ich powstawaniu w przyszłości (rozdział IV. „Działania naprawcze 
podjęte przez MSZ”). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Organizacja systemu rachunkowości  

W Ministerstwie księgi rachunkowe prowadzone były przez dwie komórki 
organizacyjne:  

− Biuro Finansów obsługujące dysponenta części 45 budżetu państwa – 
sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE – Resort MSZ; 

− Biuro Administracji obsługujące dysponenta III stopnia – Centrala MSZ. 

Księgi rachunkowe dla dysponenta części oraz dysponenta III stopnia prowadzone 
były w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 10 uor, opisującą przyjęte 
przez Ministerstwo zasady (politykę) rachunkowości7 oraz inne dokumenty m.in.: 
instrukcję inwentaryzacyjną8, instrukcję obiegu oraz kontroli dokumentów i dowodów 
księgowych9, instrukcję w sprawie gospodarki kasowej10, zarządzenie w sprawie 
zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych11. 
Zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2013 roku. Zakładowy plan kont Resortu MSZ stanowi Załącznik Nr 1 i 3 do 
Zarządzenia, plan kont Centrali MSZ stanowi Załącznik Nr 2 i 4 do Zarządzenia. 
Zarządzeniem Nr 6 z dnia 11 lutego 2014 r. Minister Spraw Zagranicznych 
wprowadził zmiany do ww. Zarządzenia, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2014 roku. 
Dokumentacja ta, za wyjątkiem niżej opisanych nieprawidłowości, spełnia 
podstawowe wymogi określone w art. 10 uor. W szczególności w dokumentacji 
podano metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
wykaz kont księgi głównej. Opisano system informatyczny podając wykaz 
programów, procedur lub funkcji oraz konkretnych programowych zasad ochrony 
przyjętych do stosowania. W dokumentacji opisano również przyjęty w jednostce 
system służący ochronie danych i ich zbiorów.  

(dowód: akta kontroli str. 148-451, 3349-3370) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Zakładowy plan kont Resortu MSZ stanowiący załącznik nr 3 do Polityki 
rachunkowości nie spełniał wymagań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a uor 
w zakresie przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont 
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, tj.: 

1) Nie dostosowano ww. Zakładowego plan kont Resortu MSZ do wymagań 
uor w zakresie przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń dotyczących obsługi 
przez Resort MSZ placówek zagranicznych; 

W planie kont Resortu MSZ zapisano: „Konto 080 służy do ewidencji kosztów 
środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych 
w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się 
w szczególności: poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie 
w ramach prowadzonych inwestycji, poniesione koszty dotyczące przekazanych do 

                                                      
7  Zasady (politykę) rachunkowości w MSZ, od dnia 01.01.2013 r. reguluje Zarządzenie nr 29 Ministra MSZ z dnia 

12.12.2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w MSZ (ze zm.). 
8  Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dysponent III stopnia – Centrala MSZ). 
9  Zarządzenia nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu oraz 

kontroli dokumentów i dowodów księgowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dysponenta części budżetowej 
i dysponenta III stopnia środków budżetowych. 

10  Zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 08.12..2009 r. w sprawie gospodarki kasowej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

11  Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 09.08.2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli 
wykonania dotacji celowych (ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych 
przedmiotów, poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, 
rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują 
zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, zakup gotowych środków trwałych. 
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: 
środków trwałych nieodpłatnie przekazanych, wartości niematerialnych i prawnych 
nieodpłatnie przekazanych, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych 
środków trwałych w budowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 
powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie 
według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych”. 
Powyższy opis księgowań dokonywanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie 
(inwestycje)” nie zawierał informacji dotyczących przekazywania nakładów do 
placówek realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne oraz dokonywania zakupów 
i gromadzenia zapasów magazynowych na ich potrzeby. 
Zarówno z przepisów uor (w szczególności z art. 3 ust. 1 pkt 16, w którym 
określono, że przez aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są 
zaliczane do aktywów obrotowych), jak też z zasad funkcjonowania konta 080 
określonych w rwszr nie wynika możliwość tworzenia magazynów na przyszłe 
wyposażenie jednostek na koncie 080. 
Przyjęte zasady rachunkowości nie były adekwatne do charakteru działalności 
Ministerstwa.  
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a uor zakładowy plan kont powinien określać 
„przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń”, a § 15 ust. 1 pkt 4 rwszr stanowi, 
że zakładowy plan kont winien „uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetu 
dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju 
działalności”. 
Zasady prowadzonej w Resorcie MSZ ewidencji na koncie 080 w zakresie 
przekazywania nakładów do placówek realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne 
oraz dokonywanie zakupów i gromadzenia zapasów magazynowych na ich potrzeby 
w sposób odbiegający od zasad wynikających z uor i rwszr, w przypadku gdy 
realizowane zadania związane są ze specyfiką działalności jednostki, powinny być 
szczegółowo opisane w polityce rachunkowości i w planie kont w opisie do konta 
080 w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej.  
Wydatki inwestycyjne ponoszone na placówki stanowiły istotny element działalności 
Resortu MSZ (konto 080 w bilansie otwarcia 2013 r. wykazywało saldo 
45.773,100,85 zł; zwiększenie 17.681.487,47 zł; zmniejszenie 37.521.149,94 zł; 
stan w bilansie zamknięcia 25.933.438,48 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 148-220, 560, 3106-3222, 3283, 3668-3673) 

2) Zasady prowadzenia analityki do kont syntetycznych nie zawierały 
precyzyjnego opisu ujmowanych na nich operacji;  

Zasady prowadzenia analityki do kont syntetycznych w Resorcie MSZ były zbyt 
ogólne, np.: „ewidencja szczegółowa powinna zapewnić”, bez uszczegółowienia 
informacji odnośnie „sposobu zapewnienia”. Wysoki poziom uogólnienia 
w odniesieniu do przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń dotyczył opisu m.in. do ww. 
konta 080 i konta 139. 
W planie kont Resortu MSZ zapisano m.in.: „konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 
służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 
innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. 
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych: sum depozytowych oraz sum na zlecenie. 



 

7 

(…) Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział 
wydzielonych środków”. 
Plan kont Resortu MSZ nie zawiera opisu korespondencji kont do konta 139, mimo 
że z ewidencji księgowej wynika, że konto 139 w zależności od gromadzonych 
środków koresponduje z różnymi kontami, tj. 240, 249, 259, 264. 
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu wyjaśnił, że Resort MSZ dokona rozszerzenia opisu 
konta 139. 

(dowód: akta kontroli str. 148-220, 2566-2577) 

3) Opis konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
w Zakładowym planie kont Resortu MSZ był niezgodny z opisem w rwszr12 
i uor; 

W planie kont Resortu MSZ zapisano, że konto 840 „Rezerwy i rozliczenia 
międzyokresowe przychodów” służy do ewidencji przychodów zaliczanych do 
przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie 
Ma konta 840 ujmuje się udzieloną pomoc finansową niezaliczaną do należności 
z tyt. dochodów budżetowych, a na stronie Wn - spłatę udzielonej pomocy 
finansowej niezaliczanej do należności z tyt. dochodów budżetowych. Konto 840 
może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niespłaconej pomocy finansowej”. 
Zgodnie z przepisami rwszr „konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych 
do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw”.  
Ewidencjonowanie pomocy finansowej przez Resort MSZ, na konie 840 „Rezerwy 
i rozliczenia międzyokresowe przychodów” dokonywane jest niezgodnie z treścią 
ekonomiczną operacji gospodarczych uwzględniając funkcje konta wynikającą z uor 
oraz z rwszr. 
Konto 840 w Resorcie MSZ wykazywało stan początkowy na dzień 01.01.2013 r. 
w kwocie 2.777.176,10 zł, obroty w 2013 r. po stronie Wn w kwocie 11.290,04 zł 
i saldo końcowe na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 2.765.886,06 zł. 
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu wyjaśnił: „pomoc konsularna zaewidencjonowana 
na koncie 840 nie jest zaliczana do należności z tytułu dochodów budżetowych lecz 
stanowi zwrot wydatków. Saldo zostało wprowadzone do ksiąg w 2003 r. z uwagi na 
specyfikę procesu rozliczania przez dysponenta części budżetowej pomocy 
finansowej przyznanej i udzielonej przez urzędy konsularne placówek zagranicznych 
– obecnie trwa analiza możliwości przeksięgowania salda”. 

(dowód: akta kontroli str. 1987-1995, 2582-2610, 3642-3648) 
 

4) Wprowadzenie do polityki rachunkowości regulacji niezgodnych z uor 
w zakresie wpływu dokumentów księgowych i ich ujęcia w księgach 
rachunkowych MSZ; 

W wyniku zmiany polityki rachunkowości, z dniem 01 stycznia 2014 r. „do ksiąg 
rachunkowych Resortu MSZ danego okresu sprawozdawczego wprowadza się 
zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie pod warunkiem, że dokumenty 
potwierdzające zajście tego zdarzenia wpłynęły nie później niż do ostatniego dnia 
danego miesiąca”.  
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu wyjaśnił: w związku ze zmianą rozporządzenia 
Ministra Finansów w spr. sprawozdawczości budżetowej w zakresie obowiązku 
przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych (…) do dnia 10 następnego 
miesiąca zaszła konieczność odpowiednio wcześniejszego zakończenia księgowań 
i dokonania uzgodnień, tak aby przygotowane na podstawie ewidencji księgowej 
sprawozdania jednostkowe były sporządzone terminowo. Rozwiązanie takie zgodnie 

                                                      
12  Opis konta 840 zawarty jest w Załączniku Nr 3 do rwszr - Dział II ust.1 pkt. 82. 
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z zasadą istotności nie ma znacznego wpływu na wynik finansowy i sprawozdanie 
budżetowe. 
Zdaniem NIK, powyższe postanowienia polityki rachunkowości były niezgodne 
z art. 20 ust. 1 uor, który stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Niezgodne były również z art. 6 ust. 1 
uor stanowiącym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie 
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane 
z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich 
zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 1987-1995) 

Główny Księgowy Resortu MSZ wyjaśniła: „(…) zgodnie z zapisem przyjętych zasad 
rachunkowości (pkt. III.A.3) konta analityczne tworzone są na bieżąco, a główny 
księgowy, w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji 
gospodarczych jest uprawniony do aktualizowania wykazu i opisu kont 
syntetycznych. W tegorocznej aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości w MSZ, 
zapis wskazujący na prowadzenie analityki - w opisie ww. kont - zostanie dodatkowo 
uzupełniony. Jednocześnie informuję, że powyższe nie miało wpływu na 
sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych, a przyjęty sposób ewidencji 
operacji gospodarczych zapewnił rzetelne przygotowanie ww. sprawozdań”. 

(dowód: akta kontroli str. 148-224, 557-577, 1956-1959, 1987-1995) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Resortu MSZ i pozytywnie działalność Centrali MSZ w badanym 
obszarze. 

3. Inwentaryzacja  

W MSZ inwentaryzacja przeprowadzana była przez 3 komórki organizacyjne, 
tj. przez: Biuro Finansów, Biuro Administracji oraz przez Biuro Archiwum 
i Zarządzania Informacją. 
Kontroli poddano inwentaryzację składników aktywów i pasywów przeprowadzaną 
w 2013 r. przez Biuro Finansów i Biuro Administracji. 
Do dnia 31.08.2014 r. Biuro Finansów nie posiadało instrukcji inwentaryzacyjnej. 
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Resortu MSZ wyjaśnił, że Biuro Finansów roczną 
inwentaryzację za 2013 r. przeprowadziło na podstawie zasad (polityki) 
rachunkowości13.  

Biuro Finansów w 2013 r. przeprowadziło inwentaryzację stanów poszczególnych 
składników aktywów i pasywów Resortu MSZ, z wyjątkiem: środków pieniężnych 
w kasie (konto 101), oraz magazynów (konto 310) dla których inwentaryzację 
przeprowadził dysponent III stopnia Centrala MSZ, tj. Biuro Administracji (zgodnie 
z instrukcją inwentaryzacyjną).  

Biuro Administracji roczną inwentaryzację za 2013 r. przeprowadziło na podstawie 
zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 26.03.2013 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (Dysponent III stopnia – Centrala MSZ).  
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji przez Biuro Administracji był zgodny 
z wymaganiami określonymi w art. 26 ust.1 uor, z wyjątkiem inwentaryzacji wartości 
niematerialnych i prawnych, przeprowadzonej na dzień 31.12.2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 225-268, 453-474, 3016-3220) 
                                                      

13  Zasady (politykę) rachunkowości w MSZ, od dnia 01.01.2013 r. reguluje Zarządzenie nr 29 Ministra MSZ z dnia 
12.12.2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w MSZ (ze zm.). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nie określono procedur wewnętrznych w Resorcie MSZ dotyczących 
prowadzenia, udokumentowania i rozliczenia inwentaryzacji; 

Zarządzenie nr 29 Ministra MSZ z dnia 12.12.2013 r. w sprawie zasad (polityki) 
rachunkowości w MSZ, nie może być uznane za wystarczającą regulację w tym 
zakresie, gdyż nie zawiera ustaleń wymaganych w procesie inwentaryzacji, m.in.: 
nie ma w nim wskazanych osób (stanowisk) odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
inwentaryzacji w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald. Nie ma regulacji w zakresie 
obowiązków i odpowiedzialności między osobami wykonującymi czynności 
inwentaryzacyjne (obowiązki głównego księgowego w tym zakresie, komisji 
inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych oraz obowiązków osób materialnie 
odpowiedzialnych przed, w trakcie i po inwentaryzacji), jak też obowiązków 
zespołów spisowych, m.in. w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania 
majątkiem, przydatności majątku, przeciwdziałaniu niegospodarności w zakresie 
gospodarki majątkiem jednostki, oceny prawidłowości zabezpieczenia mienia, 
terminów i zasad rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych oraz 
udokumentowania rozliczenia wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji. Ponadto 
w Polityce rachunkowości nie ustalono, wzorów dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia i udokumentowania przebiegu i rozliczenia wyników inwentaryzacji. 

Główny Księgowy Resortu MSZ wyjaśniła: „z uwagi na konieczność ujednolicenia 
zasad inwentaryzacji w MSZ Instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do 
zarządzenia nr 2 DGSZ zostanie zaktualizowana i obejmie aktywa i pasywa 
ewidencjonowane w księgach Resortu MSZ”. 

(dowód: akta kontroli str. 2015-2017, 2088-2092) 

2. Nierzetelnie udokumentowano inwentaryzację przeprowadzoną przez Resort 
MSZ; 

Nie były sporządzane w Resorcie MSZ protokoły z inwentaryzacji. Dokumenty 
z przeprowadzonej inwentaryzacji stanowiły wydruki z kont, na których 
zamieszczano pieczęć „zinwentaryzowano” i nieczytelny podpis lub imienną 
pieczątkę i podpis. Naczelnik Wydziału Księgowości wyjaśniła, że inwentaryzację 
poprzez weryfikację i potwierdzenia sald dokonują pracownicy komórek właściwych 
w sprawie księgowości, a ostateczną weryfikację zatwierdza główny księgowy 
poprzez podpisanie bilansu. Dyrektor Generalny wyjaśnił: „zgodnie z przyjętymi 
zasadami rachunkowości, zapłacone zobowiązania i należności do dnia 
sporządzenia bilansu uważa się za uzgodnione. Dopuszcza się zatwierdzenie 
weryfikacji i potwierdzeń sald przez podpisanie bilansu”. 

Główny Księgowy resortu MSZ wyjaśniła: „Celem uzupełnienia dokumentacji 
przeprowadzenia przez dysponenta części inwentaryzacji – w zakresie weryfikacji 
i uzgodnienia sald - w sposób określony w rozdziale C Zarządzenia Ministra SZ, 
wprowadzającego instrukcję w sprawie zasad rachunkowości w MSZ – w okresie 
20-21 listopada 2014 r. przygotowano uzupełniające protokoły weryfikacji sald”. 

(dowód: akta kontroli str. 316-317, 2015-2020) 
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji przez Resort MSZ składników aktywów 

i pasywów niezgodnie z art. 27 ust. 1 uor; 

Przedłożona przez Resort MSZ korespondencja z kontrahentami (listy) jako dowód 
potwierdzenia sald rozrachunków, w ocenie NIK nie może stanowić podstawy do 
uznania poprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji, ponieważ nie udokumentowano 
porównania sald rozrachunków wynikających z ksiąg rachunkowych z saldami 
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potwierdzonymi przez dłużników i wierzycieli oraz przeprowadzenia uzgodnień 
z ewentualnych rozbieżności. Pozostałe salda powinny być zinwentaryzowane 
drogą weryfikacji udokumentowanej w sposób określony w procedurze 
inwentaryzacyjnej. Przedłożone materiały i wyjaśnienia nie zawierają takich 
dokumentów. Skutkiem nierzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji był brak wiedzy 
na temat kwot przedawnionych należności i zobowiązań. 

Konto 243 „Rozliczenie inwentaryzacji” na dzień 31.12.2013 r. wykazywało saldo 
Wn w kwocie 197,28 zł dotyczyło 2011 r. i 2012 r. Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: 
„różnice inwentaryzacyjne zostaną do końca roku rozliczone”. 

Resort MSZ nie przedłożył dokumentów dotyczących inwentaryzacji środków 
trwałych przekazanych do placówek zaewidencjonowanych na koncie 
pozabilansowym 094 „Środki trwałe przekazane na placówki”. Saldo konta 094 na 
dzień 31.12.2013 r. wynosiło 23.619.250,08 zł. 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu wyjaśnił: „Konto 094 jako konto pozabilansowe 
prowadzone jest informacyjnie. Służy do ewidencji majątku brutto przekazanego 
protokolarnie do placówek zagranicznych do ujęcia w ich księgach do czasu 
uzyskania oryginalnego protokołu przyjęcia”. 

 (dowód: akta kontroli str. 225-317, 3020-3032) 

4. Nierzetelne przeprowadzenie przez Centralę MSZ inwentaryzacji wartości 
niematerialnych i prawnych. 

Centrala MSZ przeprowadziła inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych 
na dzień 31.12.2013 r. metodą weryfikacji sald. W protokole z inwentaryzacji 
zapisano, że saldo konta 020 – Wartości niematerialne i prawne jest prawidłowe i na 
dzień 31.12.2013 r. wynosiło 124.960.223,01 zł. W toku kontroli NIK, MSZ 
przeprowadziło weryfikację stanu zakupionych i użytkowanych licencji, która zgodnie 
z wyjaśnieniami zakończyła się w dniu 31.12.2014 r. Wyniki weryfikacji potwierdziły, 
że spośród 21.102 szt. licencji na kwotę brutto 124.960.223,01 zł, nieużytkowanych 
było 9.712 szt. licencji (co stanowiło 46,0% wszystkich licencji) na kwotę brutto 
11.931.770,51 zł (co stanowiło 9,6% wartości ogółem). Dotyczy to licencji nabytych 
począwszy od 2000 roku.  

Powyższe ustalenia wskazują, że co najmniej w okresie 2011-2013 r. 
inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ujętych w księgach 
rachunkowych na koncie 020 przeprowadzana była nierzetelnie. Zgodnie 
z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 14 uor, przez wartości niematerialne i prawne rozumie 
się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na 
potrzeby jednostki (…). 

Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji wyjaśnił m.in.: „BIT zidentyfikował 
i zweryfikował w bieżącym roku ponad 140 licencji niewykorzystywanego 
oprogramowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 453-474, 902-1387, 1950-1955, 2088-2092) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Resortu MSZ i pozytywnie 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Centrali MSZ w zakresie 
inwentaryzacji. 
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4. Księgi rachunkowe  

Ministerstwo prowadzi księgi rachunkowe, w których ujmuje operacje i zdarzenia 
gospodarcze wyodrębnionych grup zdarzeń właściwych dla dysponenta części oraz 
dla dysponenta III stopnia. W systemie ksiąg rachunkowych dane bilansu 
zamknięcia za 2012 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych 
jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. Dane bilansu zamknięcia za 2013 r. 
zostały prawidłowo wprowadzone jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 r.  

Zapisy kont księgowych i dziennika zarówno w Resorcie MSZ, jak i w Centrali MSZ 
były zgodne z zestawieniem obrotów i sald za 2013 r. Zasady rachunkowości 
stosowane były w sposób ciągły.  

Dowody księgowe poddane kontroli, z wyjątkiem opisanych w punkcie 8 niniejszego 
rozdziału, odpowiadały wymogom określonym w art. 21 ust.1 uor, tj. zawierały 
potwierdzenie przeprowadzenia kontroli formalnej i merytorycznej oraz wskazanie 
okresu którego dotyczyły. Dowody księgowe posiadały podpisy stwierdzające ich 
zakwalifikowanie do ujęcia w księgach, oraz dekretację, z uwzględnieniem zapisu 
art. 21 ust.1a pkt 2 uor. 

Ewidencja księgowa na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 
rzeczowych składników majątkowych prowadzona była w cenach zakupu na 
podstawie dokumentów zewnętrznych (faktur). Wydatki poniesione przez Resort 
MSZ ewidencjonowane na koncie 080 dotyczyły realizowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych na rzecz placówek zagranicznych oraz zakupów inwestycyjnych na 
potrzeby tych placówek. Poniesione nakłady nie były przyjmowane przez Resort 
MSZ jako efekty na koncie 011 „Środki trwałe”. Konto 011 w ewidencji księgowej 
Resortu MSZ nie występowało. 

Na koncie 310 „Materiały” kontrolowane jednostki (Resort MSZ i Centrala MSZ) 
prowadziły ewidencję księgową materiałów według cen zakupu. Obroty 
magazynowe i stany magazynowe w księgach rachunkowych ewidencjonowane były 
wartościowo, natomiast w magazynach prowadzona była ewidencja ilościowo – 
wartościowa przy użyciu systemu komputerowego „Moduł Gospodarka 
Magazynowa” powiązanego z systemem księgowym „FK MSZ Egeria” (z wyjątkiem 
magazynu 9C, w którym prowadzona był ewidencja ilościowa). 

(dowód: akta kontroli str. 1964-1972) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Ewidencja zakupów inwestycyjnych na potrzeby placówek na koncie 080 
„Środki trwałe w budowie (inwestycje)”, nie zapewniła rzetelnego 
odzwierciedlenia sytuacji majątkowej jednostki i rzetelności ksiąg 
rachunkowych Resortu MSZ; 

Przyjęcie przez placówki MSZ nakładów ponoszonych przez Resort MSZ 
z przeznaczeniem na placówkę (przekazywanych protokołem przekazania/odbioru), 
następowało nawet po kilku miesiącach. Resort MSZ w 2013 r. przekazał m.in.: 

− stację operatorską CCTV dla Konsulatu Generalnego RP w Lwowie, wartość 
4.538,70 zł (faktura nr F/0139/12/2013 z dnia 12.12.2013 r.), protokołem 
zdawczo – odbiorczym zatwierdzonym przez Dyrektora Biura Infrastruktury 
MSZ (brak daty), aczkolwiek w protokole przyjęcia jest zapis „Warszawa 
14.01.2014”. Pokwitowanie odbioru przez Wicekonsula, Kierownika Wydziału 
Administracyjno-Finansowego, odbyło się w dniu 30.04.2014 r., co oznacza, 
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że na dzień 31.12.2013 r. stacja powinna znajdować się w majątku Resortu 
MSZ i podlegać inwentaryzacji drogą weryfikacji, 

− system klucza generalnego Konsulat Generalny RP w Manchesterze, wartość 
17.448,32 zł (faktura nr F.0080/12/2013 z dnia 11.12.2013 r.), protokołem 
zdawczo – odbiorczym z dnia 12.12.2013 r., zatwierdzonym przez Dyrektora 
Biura Infrastruktury MSZ. Pokwitowanie odbioru przez Konsula Generalnego 
w Manchesterze odbyło się w dniu 14.03.2014 r. Wobec powyższego, na 
dzień 31.12.2013 r. powinien być wykazany w aktywach Resortu MSZ, 
ponieważ nie mógł być pod datą 31.12.2013 r. zaewidencjonowany 
w księgach placówki. 

(dowód: akta kontroli str. 1473, 3551) 

Stwierdzono, że wymienione faktury zostały zaewidencjonowane na kontach: 
Wn 800 „Fundusz jednostki” i Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” jako 
zobowiązania wobec kontrahentów. Przedmiot zakupu wskazuje, że powinny być to 
środki trwałe lub inwestycje, które były nieodpłatnie przekazane do placówek. 
Przepisy uor i rwszr oraz regulacje zawarte w planie kont Resortu MSZ do konta 800 
nie pozwalają na ewidencję księgową zobowiązań z tytułu zakupów, w tym 
inwestycyjnych w korespondencji z funduszami. Zapis Wn 800 – Ma 201 w księgach 
rachunkowych dotyczący faktur zakupu nie wyraża treści ekonomicznej zdarzeń 
jakie wystąpiły w jednostce, co narusza art. 4 ust. 2 uor stanowiący, iż zdarzenia 
ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje się w sprawozdawaniu finansowym 
zgodnie z treścią ekonomiczną. Przepisy art. 4 ust.1 uor, oraz art 24 ust. 1 uor, 
nakładają obowiązek rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki.  

NIK wskazuje na brak rzetelnego odzwierciedlenia w księgach rachunkowych 
dokonanych ww. zakupów środków trwałych z przeznaczeniem na potrzeby 
placówek, gdyż nie wykazano ich w księgach rachunkowych Resortu MSZ ani jako 
środki trwałe ani jako inwestycje, które byłyby nieodpłatnie przekazane do placówek. 

Podobna ewidencja na koncie 800-06 „Środki trwałe i inwestycje przekazane 
nieodpłatnie”, w korespondencji z kontem 201, występowała również w zakresie 
innych pozycji zakupu składników majątkowych przekazywanych do placówek, 
m.in.: zakup rejestratora cyfrowego o wartości 8.608,77 zł przekazanego do 
Ambasady RP w Kuwejcie, „uszlachetnienie systemu klucza generalnego o wartości 
24.045,00 zł przekazanego do Konsulatu Generalnego RP w Ałmacie. 

(dowód: akta kontroli str. 3227-3278) 

2. Na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” Resortu MSZ 
ewidencjonowano zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek, składników, 
które nie powinny być zaliczane do kosztów inwestycji związanych 
z budową, rozbudową, modernizacją adaptacją pomieszczeń; 

Poniesione przez Resort MSZ wydatki w okresie od dnia 20.02.2012 r. do dnia 
23.10.2013 r. (protokół przekazania do placówki) zaewidencjonowane na koncie 
analitycznym 080-00000-14 „Skopje, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb 
nowej siedziby Ambasady”, dotyczyły: 

− „Dwa zestawy reprezentac. do kawy na potrzeby amb. RP Skopje 
Porcelana (...)” łączna kwota 1.004,22 zł, 

− „Zestaw systemu klucza generalnego na potrzeby ambasady” w kwocie 
11.562,62 zł, 
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− „Zakup i wykonanie oznakowania państwowego RP wraz z godłem 
narodowym na potrzeby ambasady RP Skopje: Pracownia Grawerska (…)” 
w kwocie 4.637,10 zł, 

− koszty wyjazdów zagranicznych na placówkę w kwocie 43.602,60 zł 
stanowiły pozostałe nakłady inwestycyjne. 

NIK zwraca uwagę, że nie wszystkie ww. pozycje dotyczyły kosztów inwestycji 
związanych z budową, rozbudową, modernizacją adaptacją pomieszczeń. Na koncie 
080, ewidencji powinny podlegać koszty środków trwałych w budowie, które mogą 
być przyjęte do użytkowana zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych 
wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych14 (finansowane z § 6050). Wymienione wyżej „nakłady inwestycyjne”: dwa 
zestawy reprezentacyjne do kawy, oznakowanie państwowe nie stanowią efektów 
ekonomicznych, w rozumieniu przepisów, jako nakłady zwiększające wartość środka 
trwałego związanego z adaptacją i wyposażeniem budynku (powinny być 
finansowane z § 4210). 

Poniesione nakłady dotyczące zakupów nie mogą zwiększać wartości środka 
trwałego (budynku) „Grupy 1” środków trwałych „Budynki i lokale oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego” ponieważ jak wynika z ww. przepisów „do wyposażenia budynku 
zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. 
instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, 
przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble”. 
Zestawy reprezentacyjne do kawy i oznakowanie państwowe nie spełniają tego 
wymogu.  

Zgodnie z przepisami rwszr określającymi „Plan kont dla placówek” w placówkach 
„Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do kwoty 500 euro podlega jedynie 
ewidencji pozaksięgowej (ilościowej), co dotyczy zestawów do kawy. Natomiast 
przedmioty powyżej 500 euro, tj. oznakowanie państwowe ujmowane powinny być 
w ewidencji księgowej na koncie 013. NIK zwraca uwagę, że Protokół przekazania 
nie zawiera wyszczególnienia powyższych pozycji, co uniemożliwia dokonanie przez 
placówkę stosownych przeksięgowań z nakładów inwestycyjnych w ramach 
„pierwszego wyposażenia” na konto 013 „Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)”. 

Na pytanie kontrolera NIK: „dlaczego w MSZ na koncie 080 ewidencjonowane są 
wydatki, które nie dają możliwości uzyskania efektu w formie środka trwałego 
zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych lub zwiększenia wartości 
istniejących środków trwałych, np. 080 Skopje” Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: 
„w większości inwestycje prowadzone są przez placówki zagraniczne. Dla 
wybranych tytułów inwestycyjnych, zgodnie z decyzją merytoryczną, są dodatkowo 
ponoszone wydatki i koszty w kraju. Zaewidencjonowanie takich operacji na koncie 
080 wiąże się z możliwością uzyskania efektu w formie środka trwałego lub 
zwiększenia wartości istniejących środków uzyskania w ramach części 45. Wydatki 
na podróże służbowe ewidencjonowane są na koncie 080 w przypadkach gdy dana 
podróż dotyczy bezpośrednio obsługi procesu inwestycyjnego. Koszty hotelu, 
przejazdu i diet stanowią „usługi towarzyszące realizacji inwestycji budowlanych 
oraz innych zmian w obiektach budowlanych” oraz „inne koszty ponoszone w celu 
przekazania środków trwałych do używania zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa – rozdział 2, par. 3, ust. 2 i 6”. 

(dowód: akta kontroli str. 1473, 1543-1594, 1831-1848, 1932, 2088-2092) 
                                                      

14  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – 
(Dz.U. z 2010 r. Nr. 242, poz.1622) – zwane dalej rwKŚT 
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3. Przetrzymywanie na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 
wydatków na prowadzone inwestycje w placówkach, które nie przyniosły 
efektów ekonomicznych; 

W wyniku analizy zapisów na koncie 080 stwierdzono, iż występują zapisy, które 
wskazują na wyksięgowanie inwestycji bez efektów ekonomicznych, tj.: 

− na wniosek Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji w marcu 2013 r. 
w księgach Resortu MSZ dokonano przeksięgowania w ciężar Funduszu 
jednostki (ewidencja na kontach: Wn 800; Ma 080) kwoty 411.344,26 zł jako 
„Rozliczenie wydatku bez efektów ekonomicznych” związanych 
z „Rozbudową systemu Wiza – Konsul”. Zaewidencjonowane zostały 
nadkłady poniesione w grudniu 2011 r. w wysokości 411.344,26 zł 
w związku z umową podpisaną w lipcu 2008 r. (aneksowaną we wrześniu 
2010 r.). 

− na wniosek Dyrektora Biura Infrastruktury w marcu 2013 r. ujęto w księgach 
(ewidencja na kontach: Wn 800; Ma 080) rozliczenie inwestycji 
w Ambasadzie w Kiszyniowie w kwocie 9.074,82 zł (delegacje i bilet 
pracownika z 2007 r.) jako wydatki bez efektów ekonomicznych.  

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „W roku 2011, zgodnie z otwartym tytułem 
inwestycyjnym „Rozbudowa systemu WIZA KONSUL”, dokonano modyfikacji 
programu Wiza-Konsul dla placówek zagranicznych. Fakturę za realizację 
modyfikacji opłacono z pozycji 75057-6060. W 2013 roku, na podstawie informacji 
merytorycznej, iż saldo dotyczy realizacji Etapu VISO Systemu Wiza-Konsul, 
a opłacona modyfikacja systemu nie łączyła się z uzyskaniem licencji na wykonaną 
rozbudowę, kwota 411.344,26 zł została przeksięgowana na konto 800-04. 
Analogiczne przeksięgowanie dotyczyło kwoty 9.074,82 zł kosztów z 2007 r. 
delegacji służbowych pracowników MSZ przebywających w Kiszyniowie w celu 
wyboru obiektu na siedzibę Ambasady RP w Kiszyniowie /wydatek poniesiony został 
z pozycji 75057-6050/. W związku z tym, iż ostatecznie siedzibę placówki 
umiejscowiono w budynku wynajmowanym, w roku 2013 departament merytoryczny 
przekazał informację o zakończeniu inwestycji bez efektów ekonomicznych”. 

NIK zwraca uwagę, że ww. nakłady inwestycyjne nie powinny występować 
w księgach Resortu MSZ w 2013 roku. Wskazuje się ponadto, że wydatki publiczne, 
w myśl art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp, powinny być dokonywane w sposób celowy 
i oszczędny z zachowaniem, m.in. zasady uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów. 

(dowód: akta kontroli str. 3615, 3668-3673) 

4. Ewidencjonowane w księgach rachunkowych Resortu MSZ kosztów 
podróży służbowych w momencie dokonania wydatków, a nie w okresie ich 
powstania oraz prowadzenie ewidencji analitycznej, do konta 080 „Środki 
trwałe w budowie (inwestycje)” bez wskazania zakresu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego; 

Brak wskazania zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczy: konta 080-00000-
01 „Bruksela UE”, konta 080-00000-02 „Wilno-Pałac Paców”, konta 080-00000-06 
„Tbilisi”, konta 080-00000-08 „Sztokholm”, konta 080-00000-11 „Berlin”, konta 080-
00000-12 „New Delhi”, konta 080-00000-15 „Waszyngton”, konta 080-00000-17 
„Bagdad willa nr 4”, konta 080-00000-26 „Waszyngton Ambasada”, konta 080-
00000-27 „Mińsk – inwestor placówka”, konta 080-00000-29 „Donieck”, konta 080-
00000-28 „Manchester”. Wskazanie zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego, ma 
istotne znaczenie w rzetelności ewidencji księgowej nakładów ponoszonych na 
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realizowane przedsięwzięcie, dokonywanej przez pracowników finansowo - 
księgowych  

Nakłady ponoszone przez MSZ w ramach inwestycji „Manchester”, w okresie od 
dnia 20.08.2013 r. do dnia 30.04.2014 r., w wysokości 18.056,45 zł dotyczyły 
wyłącznie kosztów podróży służbowych.  

Koszty wyjazdów zagranicznych stanowiły w 2013 r. istotną pozycję w strukturze 
kosztów realizowanych przez Resort MSZ inwestycji na potrzeby placówek 
zagranicznych. Analiza zapisów analitycznych do konta 080, wykazała, 
że ewidencja kosztów biletów lotniczych dokonywana była znacznie wcześniej przed 
odbyciem podróży (np. bilety do Skopje). Często ponoszone były koszty związane 
ze zmianą rezerwacji, jak też korekty kosztów związane z odwołaniem rezerwacji 
czy też błędnych zapisów księgowych na poszczególne inwestycje, m.in. w ramach 
inwestycji: „Skopje, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb nowej siedziby 
Ambasady”, Resort MSZ w sierpniu 2013 r. wyksięgował stornem dwie delegacje 
z 2012 r. w kwocie 7.203,41 zł. Błąd ten spowodował zawyżenie obrotów na kocie 
080 oraz pozycji w Bilansie na dzień 31.12.2012 r. 

Analiza zapisów na koncie 800-4 „Inne zmniejszenia funduszu, w tym likwidacja 
środków trwałych i WNIP” wykazała że w 2013 r. „koszty anulowanych delegacji” 
wyniosły co najmniej 15.304,38 zł.  

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił (29.12.2014 r.): „saldo w wysokości 23 372,53 zł, 
zaksięgowane po stronie Wn konta 800-04, dotyczyło kosztów podróży służbowych 
pracowników MSZ, na które składały się pozycje związane m.in. ze zmianą terminu 
rezerwacji biletu i anulowania rezerwacji /wydatek poniesiony został z pozycji 
75057-6050/. 

NIK zwraca uwagę, że wydatki publiczne, w myśl art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp, powinny 
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem, m.in. zasady 
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

(dowód: akta kontroli str. 1388-1857, 2064-2068, 3668-3673) 

5. Niezgodności stanów magazynowych wynikających z ewidencji 
magazynowej z ewidencją w księgach rachunkowych MSZ 
ewidencjonowanych na kontach: 080, 310 i 946; 

Analiza zapisów ksiąg rachunkowych MSZ i stanów magazynowych wykazała, 
że w MSZ według stanu na dzień 31.12.2013 r. pomiędzy stanami magazynowymi 
wynikającymi z ewidencji magazynowej (w kwocie 12.149.948,88 zł), a stanami 
magazynowymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych (w kwocie 12.106.008,88 zł) 
występowała różnica w kwocie 43.940 zł. Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił, 
że „powodem ww. różnicy było nieuwzględnienie w księgach rachunkowych 
w ewidencji pozabilansowej obrotów magazynu 12 R BI - magazyn zwrotów 
z placówek (towary nie będące dziełami), które wyniosły: przychody 51.140,0 zł 
i rozchody 7.200,0 zł, ponieważ protokół został przekazany dopiero w kwietniu 
2014 r. i dlatego został ujęty w księgach rachunkowych 2014 roku”.  

NIK zwraca uwagę, że spowodowało to przedstawienie nierzetelnych danych 
w zakresie majątku ujmowanego przez MSZ w ewidencji pozabilansowej. Majątek 
MSZ dotyczący magazynu 12 R, na kwotę 43.940 zł, według stanu na dzień 
31.12.2013 r. nie był wykazany w księgach rachunkowych MSZ.  

(dowód: akta kontroli str. 452, 578-901, 2724) 
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6. Gromadzenie zapasów i przechowywanie ich przez wiele lat w magazynach 
MSZ skutkujące dezaktualizacją zapasów, poniesieniem kosztów 
magazynowania, a następnie kosztów likwidacji świadczy 
o niegospodarności; 

MSZ według stanu na dzień 31.12.2013 r. posiadało 16 magazynów. Na stany 
magazynowe w kwocie 12.106.008,88 zł zaewidencjonowane w księgach 
rachunkowych MSZ składały się salda następujących kont: konta 310 „Materiały” 
stan 7.824.668,18 zł (w tym: w magazynach Resortu MSZ 6.158.929,71 zł 
w magazynach Centrali MSZ 1.665.738,47 zł), konta 080 „Zakupy inwestycyjne 
Resort” stan 1.249.251,25 zł i konta pozabilansowego Resortu MSZ 946 „Depozyt 
środków trwałych zwróconych z placówek zagranicznych” stan 3.032.089,45 zł. Na 
stanie magazynów były również zapasy o wartości „0”. Dodatkowo w depozycie 
magazynowym, w magazynie 9C, według stanu na dzień 31.12.2013 r. znajdowało 
się 4.872 szt. składników o wartości 3.555.789,54 zł (zaewidencjonowane na koncie 
011 oraz 013). Obroty magazynowe i stany magazynu 9C ewidencjonowane były 
tylko ilościowo. 

(dowód: akta kontroli str. 603-901) 

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił m.in.: „Pomieszczenie magazynowym 9C służy do 
czasowego przechowywania składników majątkowych (meble, RTV, AGD), które są 
prowadzone w księgach inwentarzowych "środki trwałe". W pomieszczeniu 
magazynowym 9C wyposażenie jest przechowywane przez krótkie okresy, w celu 
jego dalszego zagospodarowania, bądź likwidacji. (…) Również nowo zakupione 
składniki majątkowe, np. meble, do czasu wydania użytkownikom (w celu ich 
oznakowania zgodnie z ewidencją inwentarzową) są tam czasowo przechowywane. 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w depozycie magazynu 9C znajdowało się 4.872 szt. 
składników majątkowych, z czego do grudnia 2014 r. zagospodarowano 45% 
wspomnianego wyżej stanu (na dzień 11 grudnia 2014 r. w depozycie tego magazyn 
pozostało 2.683 szt. składników majątkowych)”. 
NIK zwraca uwagę, że według stanu na dzień 31.08.2014 r., w magazynie 9C 
zgromadzone były duże zapasy magazynowe (ponad 3.300 szt.), pochodzące nawet 
z 2011 r. i z 2012 roku. 
Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił m.in.: „W skład składników wykazanych ilościowo 
w depozycie magazynowym, która znajdowała się w magazynie 9C według stanu na 
dzień 31.12.2013 r. w liczbie 4.872 szt. Wchodziły: 

− dzieła sztuki w ilości 20 szt. – wartość 373.000,00 zł, 

− środki trwałe w ilości 55 szt. – wartość 953.448,04 zł, 

− pozostałe wyposażenie w ilości 4.797 szt. – wartość 2.229.341,50 zł”. 

(dowód: akta kontroli str. 1905-1907) 

Mimo wysokich stanów magazynowych Resort MSZ dokonywał ciągle nowych 
zakupów i miały one miejsce głównie w grudniu. Zakupy grudnia 2013 r., 
(z ewidencji na koncie 310 bez uwzględnienia zakupów ewidencjonowanych na 
koncie 080 i na koncie 946) wynosiły 697.874,00 zł, stanowiły 37,8% wszystkich 
zakupów na tym koncie 2013 r. (1.845.502,64 zł), w tym 19,5% (359.390,16 zł) 
to zakupy dokonane po dniu 20 grudnia 2013 roku. 

NIK zwraca uwagę, że w 2013 r. Resort MSZ zużył materiały na kwotę 
2.561.936,90 zł, co stanowiło 29,4% zapasów (z bilansu otwarcia 6.875.363,97 zł 
i zakupów 2013 r. w kwocie 1.845.502,64 zł). Przy założeniu, że Resort MSZ będzie 
zużywał materiały na podobnym poziomie jak w 2013 r., posiadane zapasy 
materiałów (6.158.929,71 zł) wystarczą prawie na 2,5 roku prowadzenia działalności 
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przez Resort MSZ (zapasy w magazynie stanowiły 240% rocznego zużycia 
materiałów). 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w magazynach, których dysponentem jest 
Biuro Informatyki i Telekomunikacji (BIT) wartość zgromadzonych w latach 2000 - 
2012 zapasów wynosiła 7.913.949,81 zł, w tym zakupy: z 2000 r. na kwotę 
815.192,97 zł, z 2001 r. na kwotę 440.651,40 r., z 2002 r. na kwotę 60.163,45 zł, 
z 2003 r. na kwotę 394.521,04 zł, z 2004 r. na kwotę 136.374,06 zł, z 2005 r. na 
kwotę 178.525,09 zł, z 2006 r. na kwotę 122.504,69 zł, z 2007 r. na kwotę 
106.358,68 zł, z 2008 r. na kwotę 171.620,17 zł, z 2010 r. na kwotę 1.362.113,93 zł, 
z 2011 r. na kwotę 3.002.269,63 zł, z 2012 r. na kwotę 1.123.654,70 zł. BIT 
w 2013 r. dokonało zakupów, z których na magazynie według stanu na dzień 
31.12.2013 r. pozostały zapasy na kwotę 1.202.646,31 zł.  

Łącznie stan zapasów w magazynach, których dysponentem był BIT według stanu 
na dzień 31.12.2013 r. wynosił 9.116.596,12 zł. 

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „Większość materiałów SZT (System 
Zabezpieczenia Technicznego) zakupiono na potrzeby Wydziału Techniki, który 
zajmował się zabezpieczeniami w ramach funkcjonującego w przeszłości Biura 
Informatyki i Łączności. Wymieniony sprzęt jest używany jako materiał zapasowy do 
systemów zabezpieczeń technicznych placówek zagranicznych. Z uwagi na 
wrażliwy charakter środowiska, w którym pracują urządzenia oraz bezpieczeństwo 
całego obszaru SZT, wskazane jest przechowywanie sprzętu w Ministerstwie 
zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć gdzie wystąpi awaria. Dodatkowo 
należy podkreślić, że zakup redundantnych środowisk SZT w placówkach 
powodowałby konieczność wydatkowania znacząco większych środków 
finansowych (cena jednostkowa systemu pomnożona przez ilość placówek), niż 
przyjęty model reagowania resortu na awarie. Z uwagi na powyższe zakupy 
i przechowywanie w magazynie części zapasowych, w tym obszarze, należy uznać 
za celowe”. 

Stwierdzono, że w magazynach, których dysponentem jest BIT w dniu 31.12.2013 r. 
było 529 szt., „zasuw z-18 do drzwi”, na kwotę 105.300,30 zł, w tym: 173 szt. zasuw 
zakupionych w 2003 r., 355 szt. zakupionych w 2005 r. i 1 szt. zakupiona w 2012 r. 
Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił, że: „Elementy zabezpieczeń mechanicznych 
(zasuwy Z-18) będą sukcesywnie przekazywane do placówek zagranicznych 
zgodnie z dyspozycjami Wydziału Systemów Zabezpieczenia Technicznego 
Obiektów Zagranicznych w BI”. 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. MSZ posiadało zakupione przez Departament 
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (DDPK), w 2011 r. m.in.: 16.950 szt. pozycji 
wydawniczych na kwotę 158.973,58 zł, w tym: 5.686 szt. „Etiuder en Pologne” 
(w języku francuskim) na kwotę 13.077,80 zł, 2.153 szt. „Between anthropology and 
polities” (w języku angielskim) na kwotę 37.677,50 zł, 2.113 szt. „Poland how we 
built” (w języku arabskim) na kwotę 13.774,65 zł, 2.068 szt. „Europa. Niedokończony 
projekt.” (w języku angielskim) na kwotę 31.681,76 zł, 1.789 szt. „European Voice” 
na kwotę 33.651,09 zł, 1.323 szt. Katalog „Architektura” na kwotę 7.752,78 zł, 
920 szt. „Mapa z Chopinem po Polsce” (w języku japońskim), na kwotę 1.840,00 zł, 
686 szt. „Poland MSZ Multico”, na kwotę 8.918,00 zł, 212 szt. „Solidarność. 
Początek strategicznego partnerstwa” (w języku polsko-litewskim) na kwotę 
10.600,00 zł. Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „oferta dostępna na rynku często 
nie spełnia standardów merytorycznych i/lub językowych. Z tego też powodu 
znaczna część materiałów jest produkowana na specjalne zlecenie i zgodnie 
z wytycznymi przekazanymi przez MSZ. Dodatkowo, ze względu na konieczność 
przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych proces pozyskiwania 
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odpowiedniej jakości materiałów musi być zaplanowany z odpowiednim 
wyprzedzeniem”.  

Na stanie magazynu w dniu 31.12.2013 r. znajdowały się zakupione przez DDPK 
w 2011 r. „Studia w Polsce”, w liczbie 2.147 szt. o wartości 4.938,10 zł (w różnych 
językach, w tym: w j.niemieckim 1.082 szt., w j.hiszpańskim 177 szt., w j.francuskim 
888 szt.) Dyrektor Generalny MSZ mimo pytania kontrolera NIK o sposób w jaki 
zagospodaruje ww. pozycje, do dnia zakończenia kontroli takich informacji nie 
przekazał, poinformował jedynie, że ich stan obecny wynosi „0” i wyjaśnił: „według 
stanu wiedzy, dostępnego w momencie podejmowania decyzji o druku, taka liczba 
egzemplarzy wydawała się potrzebna, by skutecznie realizować działania 
promocyjne w tym obszarze”. 

Na stanie magazynu w dniu 31.08.2014 r. znajdowały się zakupione w dniu 
20.12.2013 r. przez DDPK Albumy Polska w liczbie 1.130 szt. na kwotę 
35.595,00 zł, co stanowi 80,7% zakupionych w tym dniu ww. albumów (1.400 szt. 
w różnych wersjach językowych, w tym: 400 szt. w j.hiszpańskim, 300 szt. 
w j.ukraińskim, 200 szt. w j.chińskim, 200 szt. w j.hebrajskim i 300 szt. 
w j.japońskim). Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „w 2015 roku planowany jest 
przyjazd ok. 1 000 gości MSZ w ramach wizyt studyjnych, Albumy te są również do 
dyspozycji placówek, do wykorzystania w związku z organizowanymi przez nie 
przedsięwzięciami”. 

Zakupy tak dużych ilości materiałów promocyjnych spowodowały, że w magazynie 
6R, którego dyspozytorem jest DDPK według stanu na dzień 31.12.2013 r. 
znajdywały się materiały na kwotę 1.793.741,61 zł, w tym: zakupione w 2011 r. na 
kwotę 470.891,10 zł, zakupione w 2012 r. na kwotę 218.776,70 zł i zakupione 
w 2013 r. na kwotę 1.104.073,81 zł. Dyrektor Generalny wyjaśnił: „zadaniem DDPK 
jest zabezpieczenie już od początku każdego roku odpowiednich materiałów 
informacyjno-promocyjnych na potrzeby placówek zagranicznych i w celu 
przekazywania gościom MSZ, nawiązujących do specyficznych dla danego roku 
wydarzeń i rocznic. I tak: Rok 2011 – dokonywane zakupy miały na celu 
zabezpieczenie zasobów materiałów promocyjno-informacyjnych w związku 
z promocją Polski przy okazji EURO 2012. Rok 2012 – najniższy przyrost 
materiałowy ze względu na brak istotnych rocznic w 2013 roku (poza Rokiem 
Lutosławskiego) i związanym z tym mniejszym zapotrzebowaniem na materiały 
promocyjno-informacyjne. Rok 2013 – konieczność zabezpieczenia materiałów do 
wykorzystania przy okazji obchodów trzech okrągłych tzw. radosnych rocznic 
przypadających w 2014 roku (25. rocznica upadku komunizmu, 15. rocznica 
przystąpienia do NATO, 10. rocznica akcesji do UE)”. 
Odnośnie stanu na dzień 31.12.2013 r. materiałów promocyjnych magazynu 6R 
w kwocie 689.667,80 zł (w tym: zakupionych w 2011 r. na kwotę 470.891,10 zł 
i zakupionych w 2012 r. na kwotę 218.776,70 zł), Dyrektor Generalny MSZ w dniu 
02 stycznia 2015 r. wyjaśnił: „Składniki, o których mowa powyżej, są sukcesywnie 
rozdysponowywane na potrzeby gości MSZ z zagranicy (głównie przy okazji wizyt 
studyjnych) oraz polskich placówek zagranicznych, a ich stan aktualny (na dzień 
30 grudnia 2014 r.) jest znacznie niższy, niż wynikałoby to z korespondencji. 
Decyzja o ewentualnym przekazaniu jakichkolwiek materiałów promocyjno-
informacyjnych do utylizacji musi być poprzedzona pogłębioną analizą dot. 
przydatności merytorycznej. Na tym etapie DDPK nie przewiduje składników do 
zutylizowania”. 

Natomiast Dyrektor Biura Administracji wyjaśnił: „w listopadzie br. DDPK przekazał 
do Wydziału Ewidencji i Zarządzania Majątkiem listę składników uznanych przez 
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zespoły spisowe za zbędne i zużyte z 12 pozycji magazynowych, na które składają 
się 10.022 szt. Obecnie składniki są poddawane weryfikacji”. 

Wydatki na zakup składników majątkowych MSZ, przechowywanych przez wiele lat 
w magazynach, a następnie utylizowanych, były niezasadne, dokonywane 
z naruszeniem zasady oszczędności określonej przepisami art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp. 

 (dowód: akta kontroli str. 475-482, 2142-2171, 2582-2610, 3668-3673) 

7. Brak rzetelnej oceny składników majątkowych MSZ, w zakresie 
przydatności do dalszego użytkowania; 

W ewidencji magazynowej według stanu na dzień 31.08.2014 r., w magazynie 
gospodarczym Centrala MSZ – BA wykazano, zapasy z wartością „0”, zakupione 
w okresie przed denominacją w liczbie 27.976 szt., 88,66 m2, 13,8 kpl. Były to m.in.: 
karton kreślarski 1.333 szt., karton kredowany 16.599 szt., karton elazan 1.208 szt., 
karton elektran 1.000 szt., i inne kartony w liczbie 4.556 szt. Natomiast zapasy 
z wartością „0” w magazynie Teleinformatycznym Resort – BIT, to: 151,38 kg, 
1.174,17 szt., 411,3 mb, w tym: noże tokarskie różne 687 szt., płótno ścierne 
411,3 mb.  

(dowód: akta kontroli str. 475-479, 483-487, 1859-1863) 

MSZ w okresie 2011 r. – 31.08.2014 r. poniosło koszty likwidacji składników majątku 
w kwocie 44.057,34 zł. MSZ w 2012 r. zleciło przeprowadzenie unieszkodliwienia 
materiałów, m.in.: 7.400 kg (druki, koperty, papier fax, papier blankietowy, rejestry, 
książki ewidencji, dzienniki, bilety wizowe, obwoluty, karty ewidencyjne, formularze, 
noty, szyfrogramy, skoroszyty, kalendarze, itp. materiały biurowe), 2.826 szt. taśm 
do maszyn do pisania, 940 szt. taśm do perforacji. Ponadto w 2012 r. przekazano 
do unieszkodliwienia 1.199 szt. zużytych składników majątku ruchomego 
(m.in. krzesła, fotele, szafki, szafy, regały). W 2013 r. kolejne składniki majątkowe, 
m.in. biurka, szafy, szafki, krzesła, fotele, stoliki, dywany, drukarki, komputery, 
monitory, telewizory. W 2014 r. MSZ przekazało do wywozu i unieszkodliwienia 
29,74 ton mebli biurowych i 2,48 tony dywanów i wykładzin. 

MSZ w okresie 2011 – 31.08.2014 r. otrzymało dochody z likwidacji składników 
majątku w kwocie 7.625,85 zł. 

Dyrektor Biura Administracji w dniu 18 listopada 2014 r. wyjaśnił: „W wyniku 
przeprowadzonej na dzień 30.11.2011 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Biura 
Administracji z dnia 25 listopada 2011 r., inwentaryzacji magazynów, Komisja 
Inwentaryzacyjna dokonała wyceny materiałów z wartością zerową, za wyjątkiem 
materiałów zakwalifikowanych jako zbędne lub zużyte. Lista nienadających się do 
dalszego użytku składników, z pozostawioną wartością zerową, została przekazana 
do komisji ds. oceny”.  

(dowód: akta kontroli str. 489-524, 2868-3015) 

W wyniku inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej przez Centralę MSZ 
w 2013 r., wykazano niedobory w liczbie 1.205 szt. o łącznej wartości brutto 
1.429.008,14 zł (dotychczasowym umorzeniu 1.360.988,96 zł o wartości księgowej 
netto 68.019,18 zł), które MSZ uznało za niedobory niezawinione.  
Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił m.in.: „Niedobory wykazane w trakcie 
inwentaryzacji w 2013 r. w liczbie 1.205 szt., o łącznej wartości księgowej netto 
68.019,18 zł, zostały uznane przez Komisję Inwentaryzacyjną (wniosek pozytywnie 
zaopiniowany przez Głównego Księgowego MSZ) za niezawinione, gdyż nie było 
faktycznej ani prawnej podstawy do podjęcia innej decyzji. Należy przy tym 
zauważyć, że w wyniku tej samej inwentaryzacji wykazano nadwyżki w ilości 
1.796 szt. składników majątku, które zostały wycenione przez Komisję 
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Inwentaryzacyjną wg wartości rynkowej na kwotę 910.180,00 zł, a następnie 
wprowadzone na stan ewidencji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część 
z ujawnionych nadwyżek stanowią w rzeczywistości przedmiotowe niedobory. 
Jednakże ze względu np. na bardzo duże zużycie składników, zatarcie nr seryjnych, 
zniszczenie etykiet ewidencyjnych, braki w oznakowaniu sprzętu, nie było 
możliwości jednoznacznego, np. wg numerów seryjnych, ustalenia, że dana 
nadwyżka to ten sam składnik majątku, który stanowił niedobór. Inwentaryzacja 
środków trwałych w roku 2013 była pierwszą inwentaryzacją, która kompleksowo 
objęła cały majątek MSZ, będący na ewidencji dysponenta III stopnia. Majątek, który 
podlegał inwentaryzacji, pochodził z trzech jednostek – dwóch zlikwidowanych 
(UKIE i ZO MSZ) oraz z Resortu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tworząc 
w 1994 r. Zarząd Obsługi MSZ, przekazało prawie cały swój majątek, bez 
protokołów zdawczo-odbiorczych. Majątek ten został przekazany tylko zapisami 
księgowymi, co spowodowało, że od wczesnych lat 90-tych nie był uchwycony 
rzeczywisty stan majątku dysponenta III stopnia. Należy zauważyć, że pomimo 
braku w latach 1994 – 2011 uregulowań wewnętrznych MSZ, dotyczących likwidacji 
składników, czynności takie były faktycznie dokonywane, składniki były zdejmowane 
ze stanu ewidencji, ale faktycznie (fizycznie) ich likwidacja się nie odbywała 
(obecnie wykazane jako nadwyżki) lub były likwidowane fizycznie bez protokołów, 
bez zdjęcia ich z ewidencji (być może dotyczy to przedmiotowych niedoborów). 
W tym samym czasie wprowadzono ustalone przez dwie różne komisje nadwyżki 
z inwentaryzacji, po UKIE i nadwyżki z inwentaryzacji majątku zlikwidowanego 
Zarządu Obsługi MSZ, co mogło zdublować wprowadzane składniki majątku. MSZ 
nie posiadał również wiedzy, kiedy dany składnik uznany za niedobór zaginął 
(chodzi o okres 20 lat) i w związku z tym nie było możliwości przypisania niedoboru 
jako zawinionego”. 
NIK zwraca uwagę, że na stanie magazynów znajdują się składniki majątku 
nienadające się do ekonomicznego wykorzystania, przejęte między innymi po 
zlikwidowanym w 2010 r. UKIE i gospodarstwie pomocniczym obsługującym MSZ. 
Natomiast według art. 3 pkt 12 uor, aktywa są to kontrolowane zasoby majątkowe, 
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które powodują w jednostce korzyści 
ekonomiczne, dlatego w księgach rachunkowych MSZ powinny znaleźć się 
rzeczowe składniki majątkowe wykorzystywane na potrzeby MSZ. Ze względu na 
koszty przechowywania majątku zbędnego, należało podjąć działania, które 
skutkowałyby niezwłocznym zagospodarowaniem majątku nienadającego się do 
ekonomicznego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu 
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 
wyposażone są jednostki budżetowe15. 

W magazynie 1R „Zaopatrzenie placówek – Resort MSZ” – BI, stan magazynu na 
dzień 01.01.2013 r. wynosił 1.653.685,83 zł, na dzień 31.12.2013 r. wynosił 
1.468.929,95 zł. 

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu wyjaśnił, że (pismo z dnia 25 listopada 2014 r.) 
„Brak ruchów magazynowych w magazynie 1R wynika z mniejszego 
zapotrzebowania placówek zagranicznych na artykuły m.in. sztućce, zastawy 
obiadowe z godłem, meble stylowe, druki, itd., a także z faktu, że znajdują się tam 
materiały w dobrym stanie, które nie są już użytkowane, np. „informacja 
o wykorzystaniu mat. Wizualnych”, „karta ewid. Kaset mag. PR-5”, itp.”. 

                                                      
15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) – zwane dalej 
rwsitgsm. 
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W ocenie NIK dopuszczenie do niedoborów w zakresie środków trwałych, jak 
również ww. wyjaśnienia świadczą o nieskutecznej kontroli wewnętrznej w zakresie 
gospodarki środkami trwałymi w MSZ jak też braku rzetelnej inwentaryzacji ww. 
składników majątkowych zarówno na koniec 2013 roku, jak też w latach 
poprzednich. 
Koszty magazynowania w MSZ w okresie 2011 – 2013 r. wynosiły 2.146.500,04 zł 
(średnio 715,5 tys. zł rocznie) oraz 287,8 tys. zł koszty remontu i 55,8 tys. zł usługa 
magazynowania (dotycząca magazynowania mebli po prezydencji w okresie 
01.01.2012-30.06.2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 557-577, 1905-1907, 1943-1949, 2035-2059, 2868-3015) 

8. Błędna dekretacja i ewidencja dokumentów zakupu niezgodnie z planem 
kont i niezgodnie z rwszr oraz ewidencja dokumentów nie spełniających 
wymagań uor; 

Na podstawie zbadanych dowodów źródłowych Resortu MSZ, podlegających 
ewidencji księgowej w miesiącu grudniu 2013 r., styczniu 2014 r. i wybranych 
losowo dokumentów z 2013 r., ustalono że zakupy dokonywane były na podstawie 
zapotrzebowań zakupów, wniosków o zamówienie składanych przez 
merytorycznych pracowników z wyszczególnieniem przedmiotu zamówienia 
i wartości. Wnioski parafowane były przez głównego księgowego. 

Dowody zakupu zapasów przekazywanych na magazyn, tj. faktury były 
potwierdzane merytorycznie w sposób bardzo ogólny, np.: „materiały zostały 
przekazane na magazyn”. Dotyczy to m.in. następujących zakupów: 

− zakup 1.000 egz. książki J. Karski. Fotobiografia wartość 51.350 zł; 
− zakup 1.700 szt. Album „Polska” wartość 53.550 zł; 
− zakup 2.000 egz. pięciopłatkowych boxsów „Chopns Poland” wartość 67.650 zł. 

Zarówno w zapotrzebowaniach, wnioskach na zakup, jak też w opisie 
merytorycznym dowodów księgowych zakupu (fakturach), nie było wskazań 
przeznaczenia do których placówek, w jakiej ilości i w jakich terminach nastąpi 
przekazanie materiałów.  

Faktura zakupu nr F/0069/01/2014 na dostawę tonerów w kwocie 67.564,50 zł, 
i potrącone kary umowne za nieterminową dostawę w kwocie 2.744,45 zł, została 
zadekretowana nie na fakturze, a na piśmie wystosowanym do dostawcy materiałów 
z naliczeniem kary umownej, w sposób następujący: Wn 761 – Ma 201 oraz Wn 201 
i Ma 130 w tej samej wysokości, tj. w kwocie 67.564,50 zł. Taka dekretacja 
wskazuje, że faktura została opłacona w pełnej kwocie (bez potrącania kar 
umownych).  

Do ww. faktury załączono dokument bankowy „Polecenie przelewu” potwierdzający 
dokonanie płatności na rzecz dostawcy w wysokości 64.820,05 zł i przelew kwoty 
kary umownej w wysokości 2.744,45 zł z rachunku wydatków budżetowych na 
rachunek dochodów budżetowych. Dekretacja kar umownych na kontach: Wn 130- 
Ma 221 oraz Wn 221- Ma 720, tj.: z rachunku wydatków budżetowych na rachunek 
dochodów budżetowych została zamieszczona na dokumencie bankowym 
„poleceniu przelewu”. 

(dowód: akta kontroli str.1866-1942, 2142-2171, 2718-3015, 3668-3673) 
Nieprawidłowości w zakresie zakupu ww. tonerów dotyczą: 

1) Ewidencji na podstawie niewłaściwych dokumentów księgowych, ponieważ 
podstawą zapisu na koncie 130 Rachunek wydatków nie może być ani 
faktura, ani pismo wystosowane do dostawcy materiałów, a jedynie 
polecenie przelewu potwierdzone wyciągiem bankowym, 
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2) Niezgodności księgowanego dokumentu z wymaganiami art. 21 uor. Resort 
MSZ nie wystawił polecenia księgowania (PK) opisującego 
i potwierdzającego zasadność naliczenia kar (na podstawie załączonego do 
PK pisma), a przyjął pismo wysłane do dostawcy jako podstawę do 
ewidencji, na którym przedstawił wyliczenie kar umownych. Pismo nie 
spełnia wymogów uor, ponieważ nie zawiera określenia rodzaju dowodu 
i numeru identyfikacyjnego, zatem nie może być podstawą ewidencji 
w księgach rachunkowych. 

3) Niewłaściwej dekretacji i ewidencji kary umownej (2.744,45 zł) na kontach: 
Wn 130- Ma 221 oraz Wn 221- Ma 720, niezgodnie z treścią ekonomiczną. 
Poprawna dekretacja powinna wykazywać zobowiązania wobec dostawcy 
pomniejszone o kary umowne w wysokości 2.744,45 zł, a ewidencja kar 
umownych powinna dotyczyć kont: Wn 201 i Ma 760 „Pozostałe przychody 
operacyjne”. NIK zwraca uwagę, że w przypadku powyższej operacji nie 
występuje przypis dochodów na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów” 
ponieważ nie wystawiono dokumentu zewnętrznego – faktury, gdyż kary 
zostały potrącone na podstawie umowy. Zgodnie z rwszr, na koncie 720 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” ewidencjonuje się „dochody 
związane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki”, natomiast 
dochody z tytułu kar nie dotyczą statutowej działalności Resortu MSZ 
i powinny być zaewidencjonowane na koncie 760 „Pozostałe przychody 
operacyjne” (opis do konta pkt 3 ww. rwszr); 

4) Polecenie przelewu nie może być podstawą ewidencji na koncie należności 
i przychodów z tytułu dochodów budżetowych (Wn 221 – Ma 720). Stanowi 
dowód księgowy w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków 
(kasowego wykonania planu finansowego) i dokonanych płatności. 
Przekazanie środków z rachunku wydatków na rachunek dochodów 
w kwocie potrąconych kar umownych powinno następować przy 
uwzględnieniu konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. 

Dokonane przez Resort MSZ zapisy w zakresie dekretacji ww. faktury 
związane z realizacją zakupu materiałów nie odzwierciedlały treści 
ekonomicznej zdarzeń, do czego obliguje art. 4 ust 2 uor, związanych 
z zakupem materiałów, potrąceniem kar umownych wierzycielowi, zapłatą 
zobowiązań pomniejszonych o kary umowne oraz przekazaniem środków 
z rachunku wydatków na rachunek dochodów w równowartości kary 
umownej. 

(dowód: akta kontroli str. 1897-1904) 

Dowód kasowy dotyczący wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy 
zaewidencjonowano na kontach: Wn 231 Ma 101, został zaewidencjonowany 
niezgodnie z treścią ekonomiczną operacji. Dowód księgowy (lista płac), z którego 
wynikają niepodjęte wynagrodzenia powinien być zaewidencjonowany na kontach: 
Wn 231 i Ma 240. Dowód przekazania środków z kasy powinien być zaksięgowany 
na kontach: Wn 141 i Ma 101. Wpływ na odrębny rachunek powinien być 
zaewidencjonowany na kontach: Wn 139 Ma141. Niezasadne było przekazanie na 
odrębny rachunek, środków z tytułu niepodjętych wynagrodzeń. Skutkowało to nie 
wykazaniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, pomimo ich posiadania w księgach 
rachunkowych, a tym samym w bilansie i w sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach 
budżetowych. Potwierdza to brak zasadności wydzielana na koncie 139 i koncie 240 
niepodjętych wynagrodzeń (taka ewidencja nie wynika również z opisu do kont: 231, 
240 i 139, zawartego w palnie kont MSZ).  

(dowód: akta kontroli str. 1890-2867, 3668-3673) 



 

23 

9. Wykazywanie nierzetelnych danych dotyczących sald rozrachunków 
w księgach Resortu MSZ; 

Resort MSZ co najmniej od 2003 r. nie dokonywał rzetelnej inwentaryzacji sald 
rozrachunków w sposób, określony przepisami art. 26 ust. 1 uor, co stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 
2 uondfp. Skutkiem tego według stanu na dzień 31.12.2013 r. wiele sald 
analitycznych kont rozrachunków było nierealnych, tzn. zawierało przedawnione 
należności i zobowiązania. Dopiero w toku kontroli NIK w księgach Resortu MSZ 
niektóre należności i zobowiązania spisano jako przedawnione.  

NIK zwraca uwagę, że większość przedłożonych kontrolerowi NIK wyjaśnień 
w zakresie ewidencji księgowej Resortu MSZ na kontach rozrachunków opracowano 
w formie bardzo ogólnej (często kilkakrotnie w tym samym zagadnieniu, mimo 
prośby o uszczegółowienie). Przykładowo wyjaśnienia salda konta 240-07 „Storno 
bankowe” dotyczące zobowiązań w wysokości 3.998,49 zł. MSZ składało trzykrotnie 
wyjaśnienia, podając w pierwszym wyjaśnieniu (z dnia 25.11.2014 r.), że z uwagi na 
przedawnienie dokonano odpisów aktualizujących. W związku z tym, że odpisy 
aktualizujące dokonywane są w stosunku do wątpliwych należności, a nie 
zobowiązań, na tak zadane pytanie, Dyrektor Generalny MSZ (w dniu 03.12.2014 r.) 
nie udzielił rzetelnej odpowiedzi. Dopiero, gdy kontroler NIK wystąpił o wyjaśnienie, 
podważając poprawność danych wykazanych w bilansie, Dyrektor Generalny MSZ 
(w dniu 16.12.2014 r.) wyjaśnił: na saldo zobowiązań w wysokości 3.998,49 zł, 
składają się należności z tytułu rozliczeń podróży służbowych z 2006 r. w kwocie 
1.001,51 zł, oraz zobowiązania wysokości 5.000 zł, wprowadzonego bilansem 
otwarcia z 2003 r. (saldo więc może pochodzić z lat wcześniejszych). 

Ze złożonych kontrolerowi NIK wyjaśnień wynika, że konta „Rozrachunków” 
(zarówno dotyczące dłużników jak też wierzycieli) nie były rzetelnie 
inwentaryzowane. Wykazane w księgach, jak też w sprawozdaniach finansowych, 
dane w tym zakresie nie są rzetelne. 

 

O braku rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych sporządzonych 
na ich podstawie świadczą złożone wyjaśnienia do konta 221 „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych”, którego saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 
3.953.486,07 zł. Na pytanie kontrolera NIK o podanie kwot do wyksięgowania 
w poszczególnych latach jako nierealne (skutkujące nierzetelnością ksiąg 
rachunkowych) Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił, że w związku z uznaniem 
należności za nierealne dokonano odpisu aktualizującego należności, w tym dla 
należności przyjętych po UKIE, dla których postępowanie komornicze umorzono. 
Z treści wyjaśnienia wynika, że w dniu 31.12.2010 r. saldo nierealnych należności 
wynosiło: należność główna 865.860,50 zł i odsetki 1.043.043,01 zł. 
W wyjaśnieniach nie podano z jakiego roku pochodzą salda należności. Kwota 
przypisanych odsetek wskazuje, że były to należności przedawnione już w 2010 r. 
Saldo należności głównej nie uległo zmianie w księgach rachunkowych według 
stanu na dzień 31.10.2014 r., natomiast kwota odsetek przypisanych wzrosła 
i wynosiła 1.446.335,24 zł.  

Resort MSZ, na koniec kwartału, dokonywał przypisu odsetek od należności 
dłużników, na niewłaściwym koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów 
budżetowych”. Poprawna ewidencja (zgodnie z przepisami rwszr) odsetek za zwłokę 
w zapłacie należności powinna być zaksięgowana na koncie 750 „Przychody 
finansowe”. 
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Błędnie zaksięgowane w 2014 r., odsetki od należności w łącznej kwocie 
230.522,50 zł na koncie 720, Resort MSZ w dniu 19.12.2014 r. przeksięgował na 
konto 750. 
Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „W roku 2013 odsetki przypisane do należności 
zostały potraktowane jako przychód z tytułu dochodów budżetowych związanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki i ujęte na koncie 720. W toku 
weryfikacji sald w 2014 roku dokonano analizy przyjętych zasad i przeksięgowania 
przypisanych odsetek na konto 750”. 

(dowód: akta kontroli str. 2015-2017, 2035-2059, 2133-2141, 2582-2680, 3668-3673) 

10. Niepodejmowanie skutecznych działań w zakresie terminowego rozliczenia 
dotacji przekazanych podmiotom dotowanym; 

Saldo konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności 
z budżetu środków europejskich” na dzień 31.12.2013 r. wykazywało należności 
w kwocie 121.154.016,61 zł i zobowiązania w kwocie 1.931,42 zł. 

Ewidencji na koncie 224 podlegają udzielone dotacje dla podmiotów dotowanych na 
podstawie procedur wewnętrznych, tj. zarządzenia w sprawie zasad udzielania, 
rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych16. W § 15 ust. 6 powyższego 
zarządzenia zapisano m.in.: „właściwa komórka merytoryczna po dokonaniu kontroli 
merytorycznej sprawozdania przekazuje w formie pisemnej finansową część 
sprawozdania do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych wraz 
z ewentualnymi uwagami do sprawozdania mogącymi mieć wpływ na finansowe 
rozliczenie sprawozdania w terminie 14 dni od dnia otrzymania”. 

Umowy o dotacje zawarte przez MSZ określały termin sporządzenia sprawozdania: 
do dnia 31 stycznia następnego roku. W umowie dotacji Nr PLC2/8/2010 z dnia 
14.07.2010 r. zapisano, że termin wykonania zadania ustala się od dnia 
10.04.2010 r. do dnia 31/12/2010 r. (§3 pkt 3.1.1) oraz, że sprawozdanie końcowe 
z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez zleceniobiorcę (…) nie 
później niż do dnia 31.01.2011 r. (decyduje data wpływu sprawozdania)”. 

Zdaniem NIK, zarówno przedmiotowe zarządzenie, jak również umowy o dotacje 
zawarte przez MSZ (np. umowa dotacji Nr PLC2/8/2010 z dnia 14.07.2010 r.) na 
podstawie ww. § 15 ust. 6, uniemożliwiają wykonanie przez MSZ dyspozycji 
zawartej w art. 152 uofp i art. 168 uofp. W art.151 ust. 2 pkt 6 uofp wskazano, że 
umowa dotacyjna powinna określać, że termin zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji celowej przez podmiot dotowany, nie może być dłuższy niż 15 dni od 
określonego w umowie dnia wykonania zadania (tj. do dnia 15 stycznia następnego 
roku). W art. 152 ust. 2 uofp zapisano, że zatwierdzenie przez dysponenta części 
budżetowej rozliczenia dotacji powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego 
przedstawienia. Zgodnie z art. 168 uofp, dotacje niewykorzystane do końca roku 
budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia 
następnego roku.  

Umowy zawierane przez MSZ z podmiotami dotowanymi, w których termin 
sporządzenia sprawozdania wyznaczono: do dnia 31 stycznia następnego roku, 
zdaniem NIK wykluczały możliwość zatwierdzenia przez Resort MSZ rozliczenia 
dotacji zgodnie z uofp. 

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił m.in.: „w myśl art. 152 ust. 3 i 169 ust. 6 uofp 
podstawą do zwrotu kwoty dotacji celowej udzielonej przez dysponenta części, 
zarówno w części niewykorzystanej, o której mowa w art. 168 ust. 1 i 2 jak 

                                                      
16  Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 09.08.2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli 

wykonania dotacji celowych (ze zm.). 
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i w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1-3 ww. ustawy, jest decyzja, która 
określa przede wszystkim kwotę przypadającą do zwrotu oraz termin, od którego 
nalicza się odsetki. Odsetki nie mają bytu samodzielnego, jako że są pochodną 
kwoty głównej, a ich wysokość zależy od wysokości głównej należności. Również 
termin, od którego nalicza się odsetki jest konstytutywnym elementem ww. decyzji. 
Dopiero w momencie zatwierdzenia rozliczenia dotacji, zgodnie z art. 152 ust. 3 
i 169 ust. 6 uofp, określana jest należność przypadająca do zwrotu MSZ z tytułu 
rozliczenia dotacji”. 

W księgach rachunkowych Resortu MSZ na koncie 290-02-002419-75058-29100 
„Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości”, występują odpisy aktualizujące do należności 
budżetowych, których saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 50.819,19 zł.  

Główny Księgowy Resortu MSZ wyjaśniła: „wśród nierozliczonych dotacji, 
znajdujących się w księgach rachunkowych MSZ nie ma zarówno dotacji 
nienależnie udzielonych, tj. dotacji, które definiuje art. 169 ust. 3 uofp, jak również 
dotacji udzielonych przez dysponenta części w nadmiernej wysokości”. 

Główny Księgowy Resortu MSZ przedłożyła „Wykaz udzielonych i nierozliczonych 
dotacji zaewidencjonowanych na koncie 224 na dzień 31 grudnia 2013 roku”, 
z którego wynika, że w bilansie otwarcia 2013 r., nierozliczone dotacje udzielone 
beneficjentom w latach poprzednich stanowiły kwotę 34.715.069,04 zł. Wszystkie 
podmioty dotowane złożyły sprawozdania do MSZ przed dniem 31.01.2013 r., 
również podmioty, którym udzielono dotacji w latach: 2009 r., 2010 r., 2011 r. 
i w 2012 r. W związku z powyższym księgi rachunkowe na dzień 31.12.2013 r. 
powinny być urealnione kwotami wynikającymi ze złożonych sprawozdań, 
tj. należności z konta 224 powinny być wyksięgowanie w korespondencji z kontem 
810. 

Natomiast środki dotacji przypisane do zwrotu z tytułów wynikających z umowy 
w łącznej kwocie 139.115,10 zł, w myśl art. 169 uofp, powinny być w księgach 
2013 r. przeksięgowane z konta 224 na konto 221 i przekazane do budżetu 
państwa. Zbyt późne zatwierdzenie przez Resort MSZ rozliczenia dotacji 
udzielonych, począwszy od 2009 r. podmiotom dotowanym (rozliczenia dokonano 
dopiero w 2014 r.) spowodowało, że w 2013 r. nie zostały dokonane stosowne 
przeksięgowania. 

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. z tytułu przekazanych i nierozliczonych 
dotacji wynosił 121.154.016,61 zł (202 dotacji), przy czym w umownym terminie do 
dnia 31.01.2014 r. sprawozdania nie zostały złożone przez 23 beneficjentów na 
łączną kwotę 4.913.003,40 zł wynikającą z zawartych przez MSZ umów o dotację. 
Wobec powyższego kwota rozliczonych dotacji, która powinna być 
zaewidencjonowana w księgach Resortu MSZ pod datą 31.12.2013 r. wnosi 
116.241.013,21 zł. W tej wysokości powinny być zmniejszone należności na koncie 
224 (Ma 224 w korespondencji z kontem Wn 810). Saldo konta 810 pod datą 
31 grudnia powinno być przeksięgowane na konto 800 „Fundusz jednostki”.  

Kwota nierozliczonych na dzień 31.12.2013 r. dotacji była istotna, co ma wpływ na 
rzetelność ksiąg rachunkowych oraz rzetelność danych wykazanych 
w sprawozdaniu finansowym, tj. w „Bilansie” w Aktywach, w pozycji B.II pkt 4 
„Pozostałe należności” oraz w Pasywach, w poz. A. oraz A.I. „Fundusz jednostki”, 
zarówno w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2013 r., jak też w bilansach 
sporządzonych w okresie 2009-2012 r. 
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Kwoty nierozliczonych dotacji miały również wpływ na dane wykazane 
w sprawozdaniu „Zestawienie zmian zmiany w funduszu jednostki” w zakresie 
zmniejszenia funduszu w wierszu I.2. i I.2.4. „Dotacje i środki na inwestycje”. 

Kwoty przypisanych do zwrotu dotacji jako należności budżetowe wywierają wpływ 
na dane wykazywane w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania dochodów 
budżetowych dysponenta głównego, w zakresie kwot dotacji przypisanych do 
zwrotu. 

Główny Księgowy Resortu MSZ wyjaśniła: „na koncie 224 po stronie WN 
wykazywane są kwoty dotacji podlegające rozliczeniu. Dopiero po zatwierdzenia 
rozliczenia dotacji: 
1) przypisane do zwrotu dotacje księgowane są na koncie 221 (gdzie stanowią 

należności podlegające odpowiednio windykacji),  
2) kwota zatwierdzonej dotacji księgowana jest na koncie 810, 
3) na koncie 761 księgowane są niedochodzone na podstawie art. 58 ust. 6 uofp 

należności budżetu z tytułu umowy dotacji, których kwota wraz z odsetkami nie 
przekracza 100 PLN. 

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą wskazania terminów rozliczenia i etapów 
ewentualnej egzekucji, wyjaśniam, iż kwoty wykazane po stronie MA konta 224 nie 
zostały na dzień 31 grudnia 2013 r. rozliczone (dotyczy to 202 dotacji), w związku 
z powyższym na dzień 31 grudnia 2013 r. nie była prowadzona z ich tytułu 
egzekucja w stosunku do dłużników”. 
Na pytanie kontrolera NIK: „dlaczego na koniec każdego roku nie rozliczono dotacji 
zgodnie z terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych i nie ustalono 
kwot podlegających zwrotowi do budżetu oraz nie wykazano w sprawozdawczości 
budżetowej”, Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „założone merytoryczne cele 
wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 
wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej zostały osiągnięte 
i pozytywnie zweryfikowane. Część dotacjobiorców miała problemy z dotrzymaniem 
rygorystycznych wymagań MSZ w zakresie rozliczenia finansowego, co 
spowodowało przesunięcie w czasie końcowych rozliczeń. MSZ zwraca szczególną 
uwagę na efektywność i skuteczność w osiąganiu założonych celów, dokładając 
jednocześnie w ramach swojej działalności wszelkich starań, aby rzetelnie 
i w terminach przewidzianych w ustawie rozliczać dotacje. W ostatnich latach 
wdrożono szereg działań, których efektem było znaczące przyspieszenie procesu 
rozliczania dotacji. Sporządzane sprawozdania budżetowe zawierają dane zgodne 
z prowadzoną ewidencją księgową, w tym sprawozdania z realizacji dochodów Rb-
27 obejmują salda konta 221”. 

Z przedłożonego zestawienia „Wykaz udzielonych i nierozliczonych dotacji, 
widniejących na koncie 224 na dzień 31.12.2013 r.” wynika, że według stanu na 
dzień 31.08.2014 r. Resort MSZ nie rozliczył 34 dotacji na kwotę 45.781.094,96 zł. 

Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji, nieustalenie kwoty 
dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu jest to czyn stanowiący naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych wynikające z przepisu z art. 8 pkt 2 i 3 uondfp (co 
miało miejsce w MSZ); 

(dowód: akta kontroli str. 318-451, 2021-2034, 2088-2092, 2183-2256, 2289-2565, 3668-
3673) 

11. Niepodejmowanie skutecznych działań w zakresie urealnienia sald kont 
rozrachunków zaewidencjonowanych na koncie 240 „Pozostałe 
rozrachunki”; 
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W księgach Resortu MSZ na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” według stanu na 
dzień 31 grudnia 2013 r. wykazane były m.in. salda przedawnionych należności 
w kwocie 8.889,79 zł i przedawnionych zobowiązań w kwocie 6.083,14 zł, na które 
składały się: 

− zobowiązania w kwocie 715,04 zł (wchodząca w skład salda zobowiązań na 
koncie 240-03 „Potrącenia z listy płac” – lista C/50/02/2010), 

− zobowiązania w kwocie 3.998,49 zł (saldo konta 240-07 zawierało 
należności z 2006 r. w wysokości 1,001,51 zł i zobowiązania wprowadzone 
bilansem otwarcia z 2003 r w wysokości 5.000,00 zł), 

− należności w kwocie 4.526,83 zł (na koncie 240-24 „Karty kredytowe” 
z 2008 r.), 

− zobowiązania w kwocie 368,10 zł (saldo konta 240-70 „Rozrachunki z 2011 
roku do wyjaśnienia”), 

− należności w kwocie 3.361,45 zł (saldo konta 240-71 „Rozrachunki do 
wyjaśnienia” z 2006 r.). 

Dyrektor Generalny MSZ poinformował, że powyższe salda zostały w 2014 r. 
wyksięgowane jako przedawnione, a kwota 368,10 zł została przekazana na 
dochody Budżetu Państwa. 

W księgach rachunkowych Resortu MSZ, na dzień 31.12.2013 r. saldo należności 
na koncie 240-31 „Saldo nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2003 pomocy 
finansowych” wynosiło 2.765.886,06 zł, a na koncie 240-40 „Rozliczenia pożyczek 
konsularnych” wynosiło 5.560.064,28 zł. Na pytanie kontrolera NIK o podanie sald 
należności na ww. kontach, w rozbiciu na poszczególne lata ich powstania (kwota, 
rok), Dyrektor Generalny MSZ nie przedstawił stosownych informacji, a jedynie, 
zdaniem NIK, podał salda na koniec każdego roku. Taką interpretację podanych 
kwot w ww. wyjaśnieniach, NIK uzasadnia faktem, że saldo w wysokości 
3.247.443,20 zł na koncie 240-31 „Saldo nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2003 
pomocy finansowych” wykazane na koniec 2003 r., nie mogło być częścią salda 
w wysokości 2.765.886,06 zł z 2013 r. W wyjaśnieniach do konta 240-40 
„Rozliczenia pożyczek konsularnych” Dyrektor Generalny MSZ podał, że saldo 
w 2004 r. wynosiło 532.477,94 zł, w następnych latach podał kwoty wyższe, 
kończąc na kwocie 5.560.064,28 zł według stanu na dzień 31.12.2013 r. 

Na ponowne zapytanie kontrolera NIK, uzyskano odpowiedź w piśmie z dnia 
02 stycznia 2015 r., w której również nie podano informacji w zakresie dat powstania 
sald. Do konta 240-31 podano zmianę salda w kolejnych latach od 2003 r., 
natomiast do konta 240-40 dodano informację w jakiej wysokości od 2005 r. 
udzielono pomocy, a w jakiej wysokości rozliczono. 

W podobnym zakresie kontroler NIK otrzymał informację do salda Ma konta 240-30 
„Rozliczenia pożyczek gwarantowanych”, które według stanu na dzień 31 grudnia 
2013 r. wykazywało zobowiązania w kwocie 443.367,05 zł. Wyjaśnienie z dnia 
29 grudnia 2013 r. zawiera informację, jak kształtowało się saldo na tym koncie 
począwszy od 2003 r. (na zadane przez kontrolera NIK pytanie: „proszę o podanie 
dat powstania zobowiązań składających się na ww. kwotę, tj. 443.367,05 zł).  

Wz. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej wyjaśnił: „Saldo z tytułu 
nierozliczonych konsularnych pomocy niegwarantowanych na dzień 31.12.2013 r. 
wynosiło 4.758.682,65 zł, a analogiczne saldo na dzień 31.08.2014 r. wynosiło 
4.902.574,65 zł. Salda dla pożyczek konsularnych wyniosły odpowiednio 
2.765.886,06 zł i 2.761.646,16 zł. Kwota zadłużenia podstawowego z tytułu 
nierozliczonych pożyczek konsularnych skierowanych na drogę egzekucji 
komorniczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. 
wynosiła 14.628,54 zł. W odniesieniu do nierozliczonych pomocy 



 

28 

niegwarantowanych działania MSZ w wyżej wymienionym okresie skupiały się na 
zadaniach poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
w administracji, a będących niezbędnymi do późniejszego wystawienia tytułów 
wykonawczych. Dotyczy to przede wszystkim podejmowania kroków zmierzających 
do uzyskania aktualnego adresu zameldowania i nr PESEL dłużników oraz 
wystawiania i wysyłania upomnień,  wzywających do spłaty zadłużenia. 
Na podstawie interpretacji Ministra Finansów nr BP 10-5100-54/04/841 z dnia 
21.06.2004 r. dla należności z tytułu pomocy niegwarantowanej, pożyczek 
konsularnych nie zastosowano odpisów. W celu aktualizacji interpretacji zostanie 
skierowane ponowne zapytanie do Ministerstwa Finansów w tym zakresie”. 

NIK zwraca uwagę, że takie dane, zawarte w wyjaśnieniach MSZ, mogą wskazywać 
jedynie na brak rzetelnej ewidencji księgowej dotyczącej poszczególnych dłużników 
i wierzycieli, co świadczy o braku rzetelności ksiąg rachunkowych. 

Resort MSZ nie urealnił ksiąg rachunkowych i nie wyksięgował przedawnionych 
rozrachunków na dzień 31.12.2013 r., pochodzących z okresu 2003-2008 r. 
zewidencjonowanych na koncie 240-30 „Rozliczenia pożyczek gwarantowanych”. 
Przedłożone dokumenty i wyjaśnienia (dwukrotnie przedkładane w przedmiotowej 
sprawie) wskazują, iż Resort MSZ nie był w stanie wiarygodnie ustalić kwot 
należności i zobowiązań przedawnionych mających wpływ na dane wykazane 
w sprawozdaniu finansowym.  

Na prośbę kontrolera NIK o podanie kwot objętych postępowaniem egzekucyjnym 
dotyczącym nierozliczonej pomocy finansowej gwarantowanej i niegwarantowanej 
oraz pożyczek konsularnych i wyjaśnienie dlaczego nie zostały zaewidencjonowane 
odpisy aktualizujące dotyczące ww. pomocy finansowej gwarantowanej 
i niegwarantowanej oraz pożyczek konsularnych, Główny Księgowy Resortu MSZ 
wyjaśniła: „sprawy dotyczące udzielonej pomocy konsularnej rejestrowane są 
w systemie na bieżąco. Z uwagi na ilość spraw wskazanie dat dla wszystkich 
składających się na saldo jest bardzo pracochłonne i wymaga kilku dni – dla 
przykładu w 2013 r. zarejestrowano ponad 1700 rekordów udzielonej pomocy 
niegwarantowanej”. 

(dowód: akta kontroli str. 2021-2031, 2035-2059, 2123-2132, 2264, 2582-2610, 
3668-3673) 

12. Nie utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w związku z toczącymi się 
przeciwko MSZ sprawami sądowymi; 

W księgach rachunkowych MSZ 2013 r. nie zostały utworzone rezerwy w zakresie 
dochodzonych roszczeń, w przypadku których stroną pozwaną jest MSZ.  

Ministerstwo przedłożyło: „Wykaz spraw sądowych z zakresu prawa pracy w okresie 
01.01.2013 r. – 24.11.2014 r.” oraz „Wykaz spraw sądowych, w których stroną 
pozwaną jest MSZ”.  

W przypadku prawomocnych wyroków wykazanych w ww. Wykazie spraw 
sądowych z zakresu prawa pracy (punkt: 69 i 74), w których MSZ zobowiązał się do 
zapłaty odpowiednio: 6.071,24 zł (zapisano: wyrokiem z dnia 05.04.2013 r. 
zasądzono 6.071,24 zł, wyrok prawomocny) i 25.000,00 zł (zapisano: ugodą z dnia 
23.04.2013 r. pozwany zobowiązał się do zapłaty powódce kwoty 25.000,00 zł) 
powinna być wykazana w księgach Resortu MSZ jako zobowiązania MSZ na koncie 
240 i jako koszty na koncie 761. Wymienione wielkości wywierają wpływ na 
rzetelność ksiąg rachunkowych oraz dane wykazane w sprawozdaniu finansowym 
„Bilansie”, „Rachunku zysków i strat” oraz „Zestawienie zmian w funduszach” 
sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. 
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NIK zwraca uwagę, że w Resorcie MSZ powinny zostać utworzone rezerwy na 
kwoty wynikające ze wszystkich spraw sądowych gdzie wyrokiem I Instancji zostały 
zasądzone kwoty na rzecz MSZ, w których kwotę określa wyrok. 

Obowiązek tworzenia rezerw na tego typu zobowiązania wynika z art. 35 d) ust. 1 
uor, w którym uregulowano, że „rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych 
w toku, w tym z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego”.  

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „Zgodnie z art. 35d. ust. 1 pkt uor, rezerwy tworzy 
się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty 
z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, 
operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, a takie 
przesłanki na poziomie dysponenta III stopnia oraz dysponenta części nie 
wystąpiły”. 

(dowód: akta kontroli str. 2582-2610, 3372-3384, 3642-3648, 3668-3673) 

13. Ewidencjonowanie operacji w księgach Resortu MSZ niezgodne z ich 
treścią ekonomiczną wynikającą z rwszr17 na koncie 139 „Inne rachunki 
bankowe” w zakresie sum obcych oraz na koncie 761 „Pozostałe koszty 
operacyjne” w zakresie zakupionych materiałów finansowanych z wydatków 
bieżących na potrzeby placówek MSZ; 

NIK zwraca uwagę, że na podstawie prowadzonych przez Resort MSZ ksiąg 
rachunkowych nie było możliwości przypisania stosownych zobowiązań do rachunku 
139-04 „Inne rachunki bankowe – sumy depozytowe” (stan środków na odrębnym 
rachunku bankowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 2.382.482,94 zł). Kwota, którą 
można było przypisać do rachunku bankowego wynosiła 2.346.782,08 zł 
(tzn. uzgodnić wartości na kontach analitycznych prowadzonych do konta 139 
z odpowiednimi kontami analitycznymi konta 240). Brak możliwości ustalenia 
w oparciu o analizę prowadzonych kont analitycznych do konta 240, jakie 
rozrachunki finansowane były środkami zgromadzonymi na koncie 139-04 dotyczył 
kwoty 35.700,86 zł. 

Wyjaśnienia Dyrektora Generalnego MSZ i podane w nim kwoty zabezpieczonych 
środkami na rachunku pomocniczym (w sumie 35.700,86 zł) nie znajdują 
odzwierciedlenia w wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej zarówno do 
konta 139 jak też do konta 240.  
Obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji do konta 139 z wyodrębnieniem 
kontrahentów wynika z opisu do konta 139 zawartym w rwszr.  

Na podstawie wyrywkowo zbadanych dowodów księgowych Resortu MSZ 
stwierdzono, że koszty zakupu materiałów finansowane z wydatków bieżących 
z przeznaczeniem na placówki, ewidencjonowane były na koncie 761 „Pozostałe 
koszty operacyjne”.  

Zgodnie z przepisami rwszr, konto 761 Koszty z tytułu pozostałych kosztów 
operacyjnych, stanowią: kary, przedawnione, umorzone, nieściągalne należności 
i nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa trwałe. Konto 761 służy do ewidencji 
kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową, zwykłą działalnością jednostki. 
Działalność Resortu MSZ polega na współpracy, w tym zaopatrzeniu placówek 
zagranicznych. Stąd wszelkie zakupy dokonywane na potrzeby placówek powinny 
zostać zaewidencjonowane na kontach kosztów w zespole 4 „Koszty według 
                                                      

17  Szczegółowy opis kont zawarty jest w załącznikach do przedmiotowego rozporządzenia. 
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rodzajów ich rozliczenie”. Tak jak nakłady inwestycyjne ponoszone na potrzeby 
placówek ewidencjonowane były w aktywach MSZ na koncie 080, podobnie wydatki 
ponoszone na zakup materiałów powinny mieć odzwierciedlenie w zespole 4. 
Ewidencja miała wpływ na poprawność wykazanych danych w sprawozdaniu 
finansowym - Rachunek zysków i strat. 

Na stronie Wn konta 761 zaewidencjonowano na przykład zakupy: „Szamocki 
Wacław Grafiki” 8 szt. o wartości 9.600 zł, kamery i obiektywy o wartości 
3.789,63 zł, tonery 166 szt. na wartość 67.564,50 zł z przeznaczeniem na placówki. 
Zakupy tonerów przekazane zostały bezpośrednio na placówki, co potwierdza, 
że zakupy materiałów na potrzeby placówek mogą być dokonywane z pominięciem 
składowania ich w magazynach.  

Na stronie Wn konta 761, zaksięgowano fakturę nr 29/2013 dotyczącą 
tapicerowania mebli i naprawy stolika, a powinna być zaksięgowana na stronie 
Wn konta 402 „Usługi obce”. 
Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił: „sposób prowadzenia ewidencji na koncie 761, 
a nie w Zespole 4 materiałów zakupionych z przeznaczeniem na placówki, wynika 
z rozdzielności podmiotowej części budżetowej i państwowych jednostek 
budżetowych działających poza granicami kraju – placówek zagranicznych – 
dysponentów III stopnia środków budżetowych. Placówki zagraniczne są odrębnymi 
jednostkami budżetowymi, prowadzącymi odrębne księgi rachunkowe, 
dokonującymi samodzielnych zakupów zgodnie z prawem zamówień publicznych, 
są odrębnie samodzielnym zamawiającym oraz sporządzają odrębne, jednostkowe 
sprawozdania finansowe. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę potrzeb, Resort 
dokonuje zakupów dla placówek. Zakupy materiałów z przeznaczeniem na placówki 
ewidencjonowane są na koncie 310, natomiast materiały przekazane na placówki 
(nieodpłatnie) księgowane są na koncie 761 zgodnie z przyjętymi zasadami jako 
koszty pozostałe – niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością 
dysponenta części”. 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność, o której 
mowa w art. 4 ust. 5 uor oraz art. 54 ust. 1 pkt 1 uofp ponosi Główny Księgowy 
Resortu MSZ, której powierzono odpowiedzialność. Natomiast odpowiedzialność 
z tytułu nadzoru oraz za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury 
ponosi kierownik jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 10-91, 1886-1889, 1987-1995, 2021-2031, 2088-2092, 
2120-2122, 3443-3451, 3668-3673) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Resortu MSZ i pozytywnie 
działalność Centrali MSZ w badanym obszarze. 

5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.  

Badaniem objęto „cząstkowe” sprawozdania finansowe Resortu MSZ tj.: bilans 
sporządzony na dzień 31.12.2013 r., o sumie aktywów i pasywów w kwocie 
177.145.625,84 zł; rachunek zysków i strat sporządzony za 2013 r., wykazujący 
stratę netto w kwocie 617.988.885,45 zł; zestawienie zmian funduszu sporządzone 
za 2013 r., wykazujące stan funduszu w kwocie 144.915.648,15 zł. 

Stan aktywów i pasywów nie został potwierdzony rzetelną inwentaryzacją 
przeprowadzoną przez Resort MSZ18. 

 

                                                      
18  Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji opisane są w podrozdziale II.3. Inwentaryzacja. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Aktywa trwałe 

Aktywa trwałe w Resorcie MSZ stanowiły jedynie środki trwałe w budowie, 
ewidencjonowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Wartość 
według stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosiła 45.773.100,85 zł, a na dzień 
31.12.2013 r. - 25.933.438,48 zł19. 

W księgach rachunkowych Centrali MSZ na dzień 31.12.2013 r. wykazano 
21.090 szt. licencji, których łączna wartość brutto wynosiła 124.960.223,01 zł. 
W toku kontroli NIK, MSZ dokonało weryfikacji (zgodnie z wyjaśnieniami zakończyła 
się ona w dniu 31.12.2014 r.), w wyniku której stwierdzono, iż 9.712 szt. licencji na 
kwotę brutto 11.931.770,51 zł jest w MSZ nieużytkowanych. Dotyczy to licencji 
nabytych począwszy od 2000 roku.  

Nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych20 
skutkowało wykazywaniem w księgach MSZ licencji, niezgodnie z definicją 
ustawową zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 uor, która stanowi, że: przez wartości 
niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów 
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 2088-2092, 3612, 3668-3673) 
Zapasy 
Stan zapasów w magazynach Resortu MSZ, zaewidencjonowanych na koncie 310, 
na dzień 01.01.2013 r. wynosił 6.875.363,97 zł, a na dzień 31.12.2013 r. wynosił 
6.158.929,71 zł. Rozchody w całym 2013 r. wyniosły 2.561.936,90 zł.  
Stan zapasów w Centrali MSZ na dzień 01.01.2013 r. wynosił 1.718.218,38 zł, 
natomiast na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1.665.738,47 zł.  

Niektóre zapasy21 zalegały magazyny od wielu lat, pochodziły nawet z okresu przed 
denominacją. Wśród nich również zbędne, nieprzydatne do użytkowania. Zgodnie 
z uor zapasy zbędne, nieprzydatne, nienadające się do ekonomicznego 
wykorzystania, nie powinny być wykazywane jako aktywa w jednostce. Powinny być 
wyksięgowane z kona 310 „Materiały”, zaksięgowane na koncie 761 „Pozostałe 
koszty operacyjne”, natomiast zbędne środki trwałe powinny być wyksięgowane 
z konta 011 „Środki trwałe” lub 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz z konta 071 
„Umorzenie środków trwałych”, a wartość nieumorzona powinna być 
zaewidencjonowana na koncie 800 „Fundusz jednostki”.  

(dowód: akta kontroli str.3569-3666, 3668-3673) 

Rozrachunki i krótkoterminowe aktywa finansowe 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie Resortu MSZ wykazano saldo należności 
krótkoterminowych w kwocie 130.105.595,16 zł i saldo zobowiązań 
krótkoterminowych w kwocie 29.463.791,63 zł22. 

 (dowód: akta kontroli str. 3612, 3668-3673) 

W bilansie Resortu MSZ sporządzonym na dzień 31.12.2013 r., w aktywach, 
w pozycji B.III.2 „Środki pieniężne na rachunkach bankowych” wykazano środki 
w wysokości 14.947.362,49 zł (wynikają z ewidencji na kontach 137 i 139). 

                                                      
19  Nieprawidłowości w zakresie środków trwałych w budowie opisane są w podrozdziale II.2. Organizacja systemu 

rachunkowości i w podrozdziale II.4 Księgi rachunkowe. 
20  Szerzej na ten temat w podrozdziale II.3. Inwentaryzacja. 
21  Nieprawidłowości w zakresie gospodarki magazynowej opisane są w podrozdziale II.4 Księgi rachunkowe. 
22  Brak rzetelności w zakresie sald rozrachunków opisane są w podrozdziale II.4 Księgi rachunkowe. 
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Natomiast w pasywach bilansu w pozycji C.II.6 „Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania umów)” ujęto sumy obce w wysokości 15.074.866,61 zł 
i w poz. C.II.5 „Pozostałe zobowiązania” wykazano kwotę 902.633,92 zł.  

Przyjmując za wiarygodne wyjaśnienia Dyrektora Generalnego MSZ dotyczące 
zobowiązań i stanu środków na rachunkach bankowych Resortu MSZ należy uznać, 
że prawidłowo wykazana kwota w pasywach bilansu według stanu na dzień 
31.12.2013 r. w pozycji C.II.6 „Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 
umów)” powinna wynosić 14.947.362,49 zł, natomiast w poz. bilansu C.II.5 
„Pozostałe zobowiązania” 1.030.138,04 zł (różnica 127.504,12 zł). 

Dyrektor Generalny MSZ w dniu 2 stycznia 2015 r. podał następujące uzasadnienie 
ww. różnicy w kwocie 127.504,12 zł: „Stan środków na rachunkach pomocniczych 
dysponenta części budżetowej wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosił 
14.947.362,49 zł (salda kont 139 oraz 137). Kwota zaprezentowana w bilansie jako 
sumy obce nie zawierała kwot: - 2.207,49 zł; - 4.653,57 zł oraz - 5,81 zł, 
zaprezentowanych jako pozostałe zobowiązania, a zawierała saldo konta 240-16 
w wysokości 162.842,69 zł, w tym kwotę -28.471,70 zł – zdeponowaną na rachunku 
pomocniczym”. Powyższe wyjaśnienie (dotyczące wartości 127.504,12 zł) bez 
uzasadnienia, wskazania czego dotyczą poszczególne kwoty, nie mogą być 
podstawą do potwierdzenia poprawności wykazanych danych w ww. pozycjach 
bilansu. 

(dowód: akta kontroli str. 3279, 3385-3442, 3569-3666, 3668-3673) 
Gospodarka kasowa 

Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 8 grudnia 2009 r. 
w sprawie gospodarki kasowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych określa zasady 
gospodarki kasowej. Instrukcja (zał. 3) określa możliwość prowadzenia 3 kas: 
kasa Nr 1 dotyczy kasy złotówkowych wpłat i wypłat bieżących, kasa Nr 2 dotyczy 
kasy złotówkowych wypłat wynagrodzeń i kasa Nr 3 dotyczy kasy złotówkowych 
wpłat i wypłat świadczeń socjalnych (ZFŚS). 
W instrukcji kasowej MSZ nie określono okresów za jakie powinny być sporządzane 
raporty kasowe. Kontroli poddano gospodarkę kasową, kasy nr 1 za miesiące: 
grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. W MSZ raporty kasowe sporządzane były za 
dowolnie przyjęte okresy, np. raporty kasy Nr 1 sporządzane były: za okres od dnia 
02 do 30 grudnia, za dzień 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od 02 do 23 stycznia 
i za okres 24-31 stycznia 2014 r.  

Pogotowie kasowe określane było odrębnymi decyzjami Dyrektora Biura Finansów 
MSZ. W badanym okresie nie stwierdzono przekroczenia kwoty pogotowia 
kasowego. 

(dowód: akta kontroli str. 2069-2084, 3464-3495) 
Fundusz  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie Resortu MSZ wykazano fundusz 
w wysokości 144.915.648,15 zł, w tym fundusz jednostki 762.904.533,60 zł, wynik 
finansowy netto strata 617.988.885,45 zł23. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. 

MSZ prowadzi wyodrębnioną ewidencję szczegółową (analityczną) do konta 800 
„Fundusz jednostki” dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego 
„Zestawieniowe zmian w funduszu jednostki”. 
                                                      

23  Nieprawidłowości dotyczące funduszu Resortu MSZ opisane poniżej, przy opisie sprawozdania: Zestawienie zmian 
w funduszu jednostki. 
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W sprawozdaniu prawidłowo wykazano dane dotyczące stanu początkowego, 
zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. 
oraz wynik finansowy za 2013 r. wykazany w zestawieniu zmian w funduszu były 
zgodne z odpowiednimi danymi wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat.  

 (dowód: akta kontroli str. 3284, 3597-3599, 3613-3640, 3668-3673) 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 

W rachunku zysków i strat Resortu MSZ wykazano przychody netto z podstawowej 
działalności operacyjnej w kwocie 51.951.945,39 zł, koszty działalności operacyjnej 
w wysokości 250.116.777,52 zł, oraz wynik finansowy z działalności podstawowej - 
strata w kwocie 198.164.832,13 zł. Wynik finansowy netto to strata w kwocie 
617.988.885,45 zł24. 

(dowód: akta kontroli str. 3282, 3594-3596, 3649-3673) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

I. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 
31.12.2013 roku (Bilans, Zestawienie zmian w funduszach, Rachunek zysków 
i strat) były zgodne z księgami rachunkowymi ale w skutek stwierdzonych 
nieprawidłowości w księgach Resortu MSZ, zawierały błędne wartości, tj.: 

1. Niewyksięgowanie sald nierealnych należności z lat poprzednich 
w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki” skutkowało błędnie 
wykazanymi danymi w Bilansie w aktywach w poz. B. Aktywa obrotowe, 
poz. B.II. „Należności krótkoterminowe”, w pasywach w poz. A. „Fundusz, 
w poz. A.I. „Fundusz jednostki”, w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki 
w poz. I.2. „Zmniejszenie funduszu, w poz. I.2.9 „Inne zmniejszenia”, w poz. II 
„Fundusz jednostki na konie okresu” i w poz. V „Fundusz”. 

2. Niewyksięgowanie sald nierealnych zobowiązań z lat poprzednich 
w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki” skutkowało błędnie 
wykazanymi danymi w Bilansie w pasywach w poz. C. „Zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania”, w poz. C.II. „Zobowiązania krótkoterminowe”, 
w pasywach w poz. A. Fundusz, w poz. A.I. „Fundusz jednostki”, 
w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, w poz. I.1. „Zwiększenie 
funduszu”, w poz. I.1.10 „Inne zwiększenia”, w poz. II „Fundusz jednostki na 
koniec okresu” i w poz. V „Fundusz”; 

3. Błędna ewidencja księgowa zakupów finansowanych środkami inwestycyjnymi 
na potrzeby placówek (na kontach: Wn 800 i Ma 201) z pominięciem efektów 
rzeczowych przekazywanych do placówek, spowodowała niewłaściwą 
prezentację danych w Bilansie, w aktywach, w poz. A.II. „Rzeczowe aktywa 
trwałe” oraz w pasywach, w poz. A. „Fundusz” i poz. A.I. „Fundusz jednostki” 
i w „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki”; w poz. I.2. „Zmniejszenia 
funduszu” oraz w poz. II. I w poz. V; 

4. Nie rozliczenie dotacji udzielonych beneficjentom z datą 31 grudnia każdego 
roku, spowodowało wykazanie błędnych danych Bilansie, w aktywach, 
w poz. B. „Aktywa obrotowe”, w poz. B.II „Należności krótkoterminowe” oraz 
w pasywach w poz. A „Fundusz", w poz. A.I. „Fundusz jednostki” 

                                                      
24  Nieprawidłowości dotyczące ewidencji kosztów i przychodów Resortu MSZ opisane w podrozdziale II.4. Księgi 

rachunkowe. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i w „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki”; w poz. I.2 „Zmniejszenia 
funduszu jednostki”, w poz. I.2.4 „Dotacje i środki na inwestycje” i w poz. II i V; 

5. Brak zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych zobowiązań z tytułu 
prawomocnych wyroków sądowych miał wpływ na niewłaściwe dane 
w Bilansie, w pasywach, w poz. C. „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” 
i w poz. C.II. Zobowiązania krótkoterminowe oraz C.II.5 Pozostałe 
zobowiązania, w poz. A. Fundusz i w poz. A.II Wynik finansowy, 
w „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki”, w poz. III „Wynik finansowy 
netto za rok bieżący” i w poz. V „Fundusz” oraz w Rachunku zysków i strat 
w poz. E „Pozostałe koszty operacyjne” i w poz. E.II. „Pozostałe koszty 
operacyjne”, w poz. K „Zysk/strata brutto” i w poz. N. „Zysk/strata netto”; 

6. Brak utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania, gdzie w I Instancji 
wyrokiem, została przypisana w stosunku do Resortu MSZ kwota roszczeń, 
powoduje wykazanie niewłaściwych danych w Bilansie, w pasywach w poz. 
C. „Zobowiązania i rezerw na zobowiązania”, w poz. C.III „Rezerwy 
i zobowiązania”, A. „Fundusz” i A.II „Wynik finansowy netto”, w „Zestawieniu 
zmian w funduszu jednostki”, w poz. III „Wynik finansowy netto za rok 
bieżący” i w poz. V „Fundusz” oraz w Rachunku zysków i strat, w poz. 
E „Pozostałe koszty operacyjne”, w poz. E.II. „Pozostałe koszty operacyjne”, 
w poz. K „Zysk/strata brutto” i w poz. N. „Zysk/strata netto”; 

7. Niewyksięgowanie materiałów ekonomicznie nieprzydatnych do użytkowania 
z konta 310 „Materiały” na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”, 
spowodowało wykazanie niewłaściwych danych w pozycji B „Aktywa obrotowe”; 
w poz. B.I. „Zapasy”, w poz. B.I.1. „Materiały” oraz w pasywach bilansu 
w poz. A. „Fundusz” i w poz. A.II. „Wynik finansowy”, w „Zestawieniu zmian 
w funduszu jednostki”, w poz. III „Wynik finansowy netto za rok bieżący”, 
w poz. V „Fundusz” oraz w Rachunku zysków i strat, w poz. E. II. „Pozostałe 
koszty operacyjne”, w poz. K „Zysk/strata brutto” i w poz. N. „Zysk/strata netto”; 

8. Przeksięgowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń z konta 231 na konto 240 
i przekazanie środków na konto 139 „Inne rachunki bankowe”, spowodowało 
niewykazanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, pomimo ich posiadania 
w księgach rachunkowych oraz błędne wykazanie środków w Bilansie, w poz. 
C.II.6 „Sumy obce” i w poz. C.II.4 „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń”. 

II. W Bilansie Resortu MSZ, błędnie wykazano kwotę w pasywach, w poz. C.II. 
w punkcie 5 „Pozostałe zobowiązania” i w punkcie 6 „Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania umów)”. Z kwoty ujętej w aktywach bilansu 
w poz. B.III.2 „Środki pieniężne na rachunkach” oraz z danych z ksiąg 
rachunkowych i po uwzględnieniu złożonych wyjaśnień (środki w kwocie 
35.700,86 zł nie były powiązane z ewidencją na koncie 240) wynika, że sumy 
obce powinny stanowić kwotę 14.947.362,49 zł, wobec tego kwota ta powinna 
być wykazana w punkcie 6 „Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 
umów)” w pasywach bilansu w poz. C.II.6. Natomiast Resort MSZ wykazał kwotę 
15.074.866,61 zł. Różnica w wysokości 127.504,12 zł powinna zwiększyć 
„Pozostałe zobowiązania”, a więc w poz. C.II.5 należało ująć kwotę 
1.030.136,04 zł. 

III. Dane wykazane w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 były niezgodne z danymi 
wykazanymi w księgach rachunkowych. Wykazanie danych w sprawozdaniu 
niezgodnie z ewidencją księgową stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych wynikające z przepisu art. 18 pkt 2 uondfp. Dotyczyło to 
następujących pozycji: 
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1) W sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych wykazano należności 
jedynie wynikające z ewidencji na koncie 221 „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych”, tj. w kwocie 3.953.486,07 zł. W sprawozdaniu nie 
ujęto istotnych dla prezentowanych danych kwot należności 
(z wyszczególnieniem zaległości) wynikających, m.in. z ujętych w ewidencji 
księgowej na koncie 240-31 „Saldo nierozliczonych na dzień 31 grudnia 
2003 pomocy finansowych” należności w kwocie 2.765.886,06 zł i na koncie 
240-40 „Rozliczenia pożyczek konsularnych” należności w kwocie 
5.560.064,28 zł. 

Stwierdzono również następującą niezgodność w pozycji „Zestawienia zmian 
w funduszu jednostki”:  

− Pozycja I.2. „Zmniejszenia funduszu jednostki”, w wierszu pod poz. I.2.2. 
„Zrealizowane dochody budżetowe”, wykazana kwota nie jest zgodna 
z kwotą wykazaną w pozycji: „Dochody wykonane”, sprawozdania Rb-27. 
W sprawozdaniu Rb-27 wykazano zrealizowane dochody w wysokości 
53.845.177,42 zł, a w sprawozdaniu „Zestawieniowe zmian w funduszu 
jednostki” w wysokości 53.853.304,31 zł (różnica 8.126,89 zł). 

Dyrektor Generalny MSZ wyjaśnił, że w 2013 r. dokonano wpłaty z tytułu 
zwrotu dotacji przez podmiot dotowany udzielonej w 2012 r. w kwocie 
8.126,89 zł. NIK zwraca uwagę, że MSZ zobowiązany był do zwrotu tych 
środków dla Komisji Europejskiej.  

NIK zwraca uwagę, że nie ma podstaw do ujmowania w ewidencji księgowej na 
koncie 800 „Zrealizowane dochody budżetowe”, innych środków, niż środki 
budżetu państwa wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach 
budżetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1960-1963, 2285-2288, 2566-2610, 2725-2726, 3016-
3105, 3279-3345, 3668-3673) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Resortu MSZ w badanym 
obszarze. 

IV. Działanie naprawcze podjęte przez MSZ.  
Dyrektor Biura Spraw Osobowych zastępująca Dyrektora Generalnego Służby 
Zagranicznej, w piśmie z dnia 25.03.2015 r. poinformowała o działaniach podjętych 
i zrealizowanych przez MSZ w celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości 
sygnalizowanych przez kontrolę NIK w toku realizacji czynności kontrolnych: 

4.1. W zakresie spraw dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji 

Z postanowień art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika ogólna zasada, 
a zarazem obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego 
roku obrotowego. W 2014 r. w odniesieniu do aktywów i pasywów 
zaewidencjonowanych w księgach dysponenta części budżetowej (Resort) 
ww. obowiązek został zrealizowany: 

1) Przeprowadzono spis z natury w zakresie materiałów oraz środków trwałych 
w budowie zdeponowanych w magazynach. Komisja nie stwierdziła różnic 
inwentaryzacyjnych. Sprawozdanie końcowe zawierające ocenę wyników 
inwentaryzacji zostało przyjęte bez uwag. 

2) Przeprowadzono spis z natury w zakresie rzeczowych składników majątku 
wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na 
terenie MSZ w kraju, zakupionych przez BIT lub jego poprzedników ze 
środków Resortu przeznaczonych na inwestycje. W wyniku porównania 

Ocena cząstkowa 
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danych zawartych w arkuszach spisowych z danymi ewidencji stwierdzono 
różnice inwentaryzacyjne. Wykazane różnice były przedmiotem postępowania 
wyjaśniającego w celu określenia ich przyczyn i odpowiedniego rozliczenia 
w księgach. W rezultacie - wyniki inwentaryzacji ujęto w księgach 
rachunkowych dysponenta części budżetowej (Resort) dla roku obrotowego 
2014. 

3) Pozostałe środki trwałe w budowie zostały zinwentaryzowane w formie 
porównania danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami, a wynik weryfikacji 
został ujęty w księgach rachunkowych dysponenta części budżetowej 
(Resort) dla roku obrotowego 2014. 

4) W zakresie pozostałych aktywów i pasywów dokonano inwentaryzacji drogą 
porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
i weryfikacji wartości tych składników według stanu na dzień 31 grudnia 
2014 r. - sporządzono protokoły z weryfikacji sald. Ponadto na bieżąco 
dokonywano potwierdzenia sald otrzymywanych od kontrahentów 
dotyczących zobowiązań - termin wystąpienia do kontrahentów 
o potwierdzenie sald zapewniał realizację postanowień, o którym jest mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

Prezentując stanowisko, iż właściwa organizacja i dokumentacja inwentaryzacji ma 
znaczenie kluczowe dla potwierdzenia jej wiarygodności i rzetelności oraz 
prawidłowego ujęcia rozliczenia inwentaryzacji. Dyrektor Generalny Służby 
Zagranicznej postanowił wydać Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dla dysponenta części 
budżetowej (Resort), jednostki budżetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(projekt Zarządzenia w załączeniu). 

4.2. W zakresie spraw dotyczących zagospodarowania zbędnych i zużytych 
składników majątkowych 

Zapoczątkowany po utworzeniu Biura Administracji proces uporządkowania oraz 
zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników majątku, kontynuowany jest 
obecnie z dużą intensywnością i przedstawia się następująco: 
1) W okresie od czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 roku: 
a) dokonano likwidacji: 

− 12 933 składników majątku trwałego (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, 
wyposażenie), 

− 911 pozycji materiałów magazynowych, 
− 997 szt. wycofanych z użytkowania pieczątek. 

b) sprzedano - 6 szt. składników majątku trwałego (samochody). 
c) przekazano nieodpłatnie innym jednostkom - 3 410 składników. 
d) przekazano w formie darowizny - 333 składniki. 
2) W okresie od 01 stycznia do 10 marca 2015 roku: 
a) dokonano likwidacji: 

− 2 713 składników majątkowych, których wartość księgowa brutto wyniosła 
6.147.482,16 zł (w tym: wartość środków trwałych i pozostałych środków 
trwałych wyniosła 6.105.925,46 zł, a wartość środków niskocennych 
wyniosła 41.556,70 zł), 

− 99 pozycji materiałów magazynowych, których wartość księgowa brutto 
wyniosła 145.492,08 zł. 

b) przekazano innym jednostkom w formie darowizny - 206 składników o wartości 
księgowej brutto 168.543,65 zł. 
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Działania związane z przeglądem oraz przekazywaniem wniosków w sprawie 
zbędnego sprzętu i wyposażenia do Komisji ds. oceny i wyceny mają charakter 
ciągły i są wykonywane na bieżąco. 

4.3. W zakresie spraw dotyczących rozdysponowania materiałów znajdujących 
się w magazynach 

W pierwszej kolejności rozpoczęto weryfikację oraz pozbywanie się z ewidencji 
środków trwałych, z uwagi na fakt zajmowania przez nie największej ilości miejsca. 
W następnej kolejności podjęto prace mające na celu uporządkowanie oraz 
rozdysponowanie materiałów znajdujących się w magazynach. 

Zapasy wykazane w magazynach nie wynikają z nadmiernych zakupów w latach 
2011-2013, są natomiast efektem przejęcia materiałów przez BA po zlikwidowanym 
ZO MSZ oraz innych komórkach organizacyjnych MSZ (BIT, BI, DDPiK), które do 
tego czasu gospodarowały tymi składnikami samodzielnie. Do 2011 r. zbędne lub 
zużyte składniki majątku nie były w MSZ likwidowane lub zbywane, co powodowało, 
że w magazynach oraz w obiektach MSZ znajdowały się materiały nawet z lat 90. 

Pozostające w gestii DDPK materiały promocyjno-informacyjne są teraz 
sukcesywnie i ze wzmożoną intensywnością przekazywane na placówki 
zagraniczne w celu ich wykorzystania w trakcie realizacji działań z zakresu 
dyplomacji publicznej, jednak pewna część musi być dostępna w Centrali MSZ 
z przeznaczeniem do bieżącego wykorzystania w związku z różnymi spotkaniami 
oraz wydarzeniami odbywającymi się w Polsce np. dla uczestników organizowanych 
przez MSZ wizyt studyjnych do Polski. 

Aby nie dopuszczać do nadmiernych stanów magazynowych wprowadzono 
dodatkowe wymagania przy dokonywaniu zakupów materiałów. Na etapie składania 
do Głównego Księgowego Resortu/ Głównego Księgowego Dysponenta III stopnia 
wniosku o potwierdzenie środków w planie finansowym na dokonanie zakupu 
wymagana jest dodatkowa informacja podawana wraz z wnioskiem i dotycząca 
stanu magazynowego oraz potwierdzenia braku wskazanego do zakupu materiału 
w magazynie, a także podanie daty wydania zakupionych materiałów do zużycia lub 
wysłania na placówki wraz z listą tych placówek. Komórki, będące gestorami 
majątku, zostały zobowiązane do składania harmonogramu rozdysponowywania 
składników. Bez wskazania konkretnej daty rozdysponowania danych składników, 
wniosek nie jest podpisywany przez Głównego Księgowego. 

4.4. W zakresie spraw dotyczących likwidacji zbędnych wartości 
niematerialnych i prawnych 

Faktyczna weryfikacja posiadanych w BIT licencji, pod kątem możliwości ich 
wykorzystania, była możliwa dopiero po zakupie i uruchomieniu specjalistycznego 
programu informatycznego. Porządkowanie spraw dotyczących wartości 
niematerialnych i prawnych rozpoczęło się w 2014 r., w momencie przekazania 
przez BIT pierwszej partii zweryfikowanych wartości niematerialnych i prawnych, 
przeznaczonych do likwidacji (145 pozycji na kwotę 1.456.106,95 zł). W dniu 
30 stycznia 2015 r. BIT przesłało ostateczny wykaz wartości niematerialnych 
i prawnych, które należało zdjąć z ewidencji (237 pozycji o wartości 
21.771.313,01 zł) jeszcze w 2014 r. 

Dodatkowo, Biuro Administracji w styczniu 2015 r. wystosowało pisma do 
pozostałych biur i departamentów, które nabywały wartości niematerialne i prawne, 
z prośbą o weryfikację, które z zakupionych przez nich licencji, czy oprogramowań 
są w dalszym ciągu użytkowane, co w dużej mierze również przyczyniło się do 
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uporządkowania ewidencji. W wyniku tej weryfikacji, zdjęto z ewidencji licencje na 
szkolenia e-learningowe. 

Łącznie, w 2014 r. z ewidencji zdjęto wartości niematerialne i prawne na kwotę 
23.269.116,95 zł. Należy dodać, że wartości te były całkowicie zamortyzowane. 

4.5. W zakresie spraw dotyczących przypisywania składników majątkowych do 
poszczególnych osób 

W sprawie dotyczącej konieczności przypisania składników majątku do 
poszczególnych osób, uprzejmie informuję, że powyższa procedura realizowana jest 
przez dysponenta trzeciego stopnia na bieżąco. Jednocześnie, informuję, że brak 
możliwości ustalenia w trakcie inwentaryzacji (przeprowadzonej w 2013 r.) komu 
został przypisany dany składnik aktywów dotyczy przede wszystkim składników 
przyjmowanych na ewidencję w przeszłości przed 2011 rokiem. 

W celu zabezpieczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu pracowników 
Ministerstwa oraz możliwości dokonania sprawdzenia zgodności wyposażenia 
znajdującego się w danym pomieszczeniu ze stanem ewidencyjnym, wprowadzono 
obowiązek stosowania „Karty inwentarzowej pomieszczenia" oraz „Karty 
indywidualnego wyposażenia". 

„Karty inwentarzowe pomieszczeń" znajdują się aktualnie we wszystkich 
pomieszczeniach budynków Ministerstwa. Karta zawiera nazwę składnika majątku, 
numer inwentarzowy składnika majątku oraz ilość. Na Karcie ujmowane są składniki 
majątku takie jak: meble, kserokopiarki, obrazy, itp. Na Karcie nie ma składników 
majątku przypisanych do konkretnego pracownika. 

„Karty indywidualnego wyposażenia" zawierają: nazwę komórki organizacyjnej 
użytkownika, imię i nazwisko użytkownika, nazwę składnika majątku, numer 
ewidencyjny składnika majątku, datę wydania składnika majątku, datę zdania 
składnika majątku oraz podpis użytkownika. Składniki takie jak: lampki, czajniki, 
laminatory, bindownice, niszczarki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, 
sprzęt komputerowy, teleinformatyczny itp. przekazywane są bezpośrednio 
użytkownikom za ich podpisem na karcie indywidualnego wyposażenia (każda 
z osób przyjmująca składnik, potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem). 

Osoby podpisujące się na kartach indywidualnego wyposażenia oraz kartach 
inwentarzowych pomieszczeń zgłaszają wszelkie zmiany, dotyczące wyposażenia 
do Wydziału Ewidencji i Zarządzania Majątkiem BA. Zmiany na Kartach dokonuje 
wyłącznie pracownik WEIZM BA. 
Ponadto, po przeprowadzeniu ostatniej inwentaryzacji środków trwałych, pojawiły 
się wnioski o potrzebie wprowadzenia nowego wzoru „Karty inwentarzowej 
pomieszczenia". Opracowano nowy wzór Karty, zwierający elektroniczny kod 
pomieszczenia, który pozwala obecnie na jego odczytanie elektronicznym 
czytnikiem. Skróci to czas przeprowadzania spisu w pomieszczeniach oraz pozwoli 
na uniknięcie ewentualnych błędów przy wpisywaniu ich lokalizacji. Obecnie wraz 
z wymianą Kart na nowe trwa weryfikacja oraz aktualizacja danych znajdujących się 
na Kartach (w tym, pod względem zgodności z protokołami zdawczo-odbiorczymi, 
przekazanymi przez BIT. W załączeniu przykładowa „Karta inwentarzowa 
pomieszczenia" oraz przykładowa „Karta indywidualnego wyposażenia". 

Obecnie trwa realizacja „Harmonogramu realizacji zaleceń poinwentaryzacyjnych" 
(dot. inwentaryzacji środków trwałych z 2013 r.), w którym zawarte są następujące 
zadania, mające na celu uporządkowanie składników majątku: 
1) Aktualizacja bazy ewidencji środków trwałych wg lokalizacji oraz dokonanie 

wydruku oznakowania ewidencyjnego (naklejek), uwzględniającego kod 
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kreskowy oraz nazwę składnika majątku (nowe kody kreskowe umożliwiają 
bezproblemowe sczytanie danych przez czytnik kodów, np. podczas 
inwentaryzacji i pozwalają na szybką identyfikację składnika). 

2) Dokonanie oznakowania wszystkich składników majątku, nowymi etykietami 
w celu eliminacji etykiet zatartych, rozmazanych (niesczytywanych przez 
skanery kodów). 

3) Weryfikacja stanu ewidencji środków trwałych w systemie ewidencyjnym 
poprzez dodanie informacji o aktualnym miejscu znajdowania się. 

Końcowym terminem zakończenia prac wg harmonogramu zatwierdzonego przez 
Dyrektora Biura Administracji jest 31 listopada 2015 r. 

4.6. W sprawie dotyczącej dochodzenia zwrotu należności stanowiących 
zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa, w tym procedury zwrotu 
udzielonych przez MSZ pożyczek konsularnych 

W sprawie dotyczącej procesu dochodzenia zwrotu należności stanowiących 
zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa, w tym w szczególności dochodzenia 
zwrotu zadłużenia z tytułu udzielonej przez konsulów pomocy finansowej dla 
obywateli RP przebywających czasowo poza granicami Polski w okresie od dnia 
01 września 2014 r. do dnia 17 marca 2015 r. zostały podjęte następujące działania: 

1) Wysłano 793 monity wzywające dłużników do zapłaty należności. 
2) Wysłano 2.372 zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 

celem ustalenia aktualnych adresów zameldowania dłużników Skarbu 
Państwa. 

3) Wystawiono 197 Tytułów Wykonawczych do Urzędów Skarbowych, celem 
wszczęcia postępowań egzekucyjnych w administracji. 

4) Do sądów wysłano 91 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności Nakazom 
Zapłaty. 

5) Wysłano 411 wniosków do komorników, celem wszczęcia egzekucji 
przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa - kopia dokumentów w załączeniu. 

6) Wysłano 14 różnego rodzaju pism procesowych do sądów. 
7) Wysłano 45 różnego rodzaju pism procesowych do komorników. 
8) Wyselekcjonowano 506 spraw przeznaczonych do umorzenia na podstawie 

art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych lub odpisania ze względu 
na umorzenie komornicze z uwagi na brak majątku (umorzenie postępowania 
egzekucyjnego). Dodatkowo dokonano stosownych odpisów aktualizujących 
w stosunku do wszystkich należności uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości. 

Działając w ramach określonego reżimu prawnego, wskazanego w przepisach 
ustawy o finansach publicznych, mimo dużego zaangażowania komórek 
organizacyjnych MSZ w dochodzeniu zwrotu należności stanowiących zobowiązania 
w stosunku do Skarbu Państwa, sprawność tych działań uwarunkowana jest 
w dużym stopniu czynnikami, na które MSZ nie ma bezpośredniego wpływu oraz 
faktem, iż dopiero przejście w tryb administracyjny egzekucji daje wymierne efekty, 
gdyż tryb ten jest szybszy i skuteczniejszy od egzekucji sądowej. 

Każda sprawa (należność pożyczkobiorców wobec Skarbu Państwa) rejestrowana 
jest w systemie finansowo - księgowym odrębnie, w tym posiada odrębną numerację 
(kartotekę) oraz datę ujęcia w księgach rachunkowych. 

4.7. W zakresie dotyczącym nieterminowego rozliczania dotacji celowych 

W zakresie nieterminowego rozliczania dotacji sytuacja wygląda obecnie 
zdecydowanie korzystniej w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r., kiedy na 
liście dotacji nierozliczonych z lat 2009-2013 znajdowały się 202 dotacje. Według 
stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. na liście nierozliczonych dotacji z lat 2010 - 2013 



 

40 

znajdowały się jedynie 34 dotacje, co oznacza, że około 83% zaległych dotacji 
zostało rozliczonych. Obecnie według stanu na dzień 17 marca 2015 r. pozostały już 
tylko 3 nierozliczone dotacje z udzielonych w latach 2012-2013, w tym jedna z roku 
2013 oraz dwie z roku 2012, przy czym jedna z nich kontrolowana jest w oparciu 
o dokumentację źródłową obejmującą kilkadziesiąt segregatorów. 

W moim przekonaniu powyższe działania obrazują determinację Ministra Spraw 
Zagranicznych w realizacji obowiązku wskazanego w przepisach ustawy o finansach 
publicznych w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu państwa. Podkreślenia wymaga fakt, iż zaległych dotacji nie 
można traktować jednolicie z uwagi na skomplikowaną strukturę projektów 
dotacyjnych, odmienne cele, które są za ich pomocą osiągane oraz odmienne 
uwarunkowania realizacji zadań, co przekłada się także na jakość 
sprawozdawczości, w tym dokumentów finansowych. 

Problemy z rozliczeniem dwóch umów z 2012 r. wiążą się z przejęciem w 2012 r. 
środków na wsparcie Polonii i Polaków za Granicą z Kancelarii Senatu RP, 
w wyniku czego uległ podwyższeniu standard rozliczeń umów. Podkreślić należy, 
że istotna część regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
nie wiązała Senatu. Organizacje pozarządowe, wcześniej współpracujące 
z Senatem, nie były zobowiązane do stosowania szczegółowych procedur rozliczeń 
umów. Powodowało to czasochłonną wymianę korespondencji i wymagało 
pracochłonnych działań partnerów pozarządowych, aby dokumentację realizacji 
umów doprowadzić do stanu akceptowalnego dla MSZ. Nie bez znaczenia był także 
fakt, iż zaległe dotacje dotyczyły rozliczeń ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska" 
i Fundacji Semper Polonia. Organizacje te należą do najważniejszych działających 
na rzecz Polonii i Polaków za granicą  realizują programy, które MSZ wysoko 
ocenia merytorycznie i które są szczególnie cenione przez samą Polonię. W tych 
warunkach, za celowe zostało uznane pozostawienie partnerom więcej czasu na 
uporządkowanie dokumentacji i dostosowanie się do wymaganych standardów, by 
w przyszłości procedowanie było bardziej efektywne. 

Niezależnie od powyższego, zauważalny jest także fakt niedostosowania terminów 
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych do pragmatyki cyklu 
budżetowego i praktycznych aspektów kontroli dotacji, w tym konieczności 
pozyskiwania uzupełnień i wyjaśnień od dotacjobiorców (terminy wyznaczone na 
dokonanie zatwierdzenie rozliczenia dotacji są zdecydowanie za krótkie: 30 dni dla 
dotacji krajowych i 60 dni dla dotacji zagranicznych). Ze względu na przypadający 
na pierwszy kwartał roku okres spiętrzenia ilości terminowych zadań związanych 
z rozliczaniem dotacji, w celu uniknięcia zaległości, aktualnie komórki organizacyjne 
MSZ skoncentrowały się na kontroli dotacji udzielonych w 2014 r. Na dzień 
17 marca 2015 r. zatwierdzonych zostało już 176 rozliczeń z dotacji udzielonych 
w 2014 r. 

Ponadto, uprzejmie informuję, iż w celu ograniczenia liczby błędów popełnianych 
w sprawozdaniach, w roku 2014 Departament Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą MSZ przygotował w formie drukowanej praktyczny (graficzny) poradnik na 
temat zasad przygotowywania części finansowej sprawozdania. Poradnik ten został 
przekazany w formie drukowanej, a także elektronicznej, wszystkim organizacjom 
dotowanym w roku 2014. Ponadto, konkurs 2014 r. poprzedzony został dwoma 
czterogodzinnymi spotkaniami szkoleniowymi dla zainteresowanych podmiotów 
pozarządowych; wielogodzinne takie spotkanie poprzedziło także tegoroczny 
konkurs. 
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Ta akcja edukacyjna przyniosła wymierny efekt. Nastąpiła znaczna poprawa jakości 
dokumentów sprawozdawczych, co ogranicza ilość koniecznych korekt i wyjaśnień 
oraz pozwala zamykać coraz więcej sprawozdań w terminie. 

Ponadto, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ dodatkowo 
wprowadził nowe reguły związane z terminami realizacji projektów 
w poszczególnych postępowaniach dotacyjnych - tak, aby zmniejszyć ilość 
sprawozdań napływających w tym samym czasie i tym samym usprawnić pracę. 

Dodatkowo, widząc konieczność usprawnienia procesu przydzielania i rozliczania 
dotacji celowych, w DDPiK utworzony został Wydział Dotacji składający się z 5 osób 
(do tego czasu za realizację zadań związanych z dotacjami była odpowiedzialna 
w Departamencie jedna osoba). Następnie, w ciągu 2014 r., Wydział był 
konsekwentnie wzmacniany kadrowo i obecnie liczy 7 etatów. 

W MSZ trwają także prace nad utworzeniem w elektronicznym systemie obiegu 
dokumentów procesów dedykowanych, które mają usprawnić udzielanie, 
monitorowanie i rozliczanie dotacji celowych we wszystkich departamentach MSZ. 

4.8. W zakresie sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów budżetowych 

W zakresie ewidencji księgowej dysponenta części budżetowej (Resort) stanowiącej 
podstawę sporządzania sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów 
budżetowych - Rb-27 i Raport budżetowy dotyczący należności - RB-N przeniesione 
zostały nierozliczone salda (pożyczek konsularnych i pomocy finansowej udzielonej 
przez konsulów) z konta 240 - pozostałe rozrachunki na konto 220 - należności 
z tytułu dochodów budżetowych - pomoc finansowa udzielona przez konsulów. Dla 
wyodrębnienia od pozostałych należności oraz z uwagi na skrócenie czasu 
raportowania obrotów i sald dla sald ww. należności wprowadzono do Zakładowego 
Planu Kont konto 220 z opisem konta analogicznym jak dla konta 221 (skorygowano 
sprawozdania roczne za 2014 rok: Rb-27 i Rb-N). 

4.9. W zakresie środków udostępnionych przez Komisję Europejską 

W celu wyjaśnienia prawidłowości stosowania schematów księgowań w stosunku do 
środków udostępnianych Ministerstwu przez Komisję Europejską w ramach 
partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczonych na działania 
informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej, MSZ wystąpiło z pismem do 
Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację w zakresie stosowanych schematów 
księgowań i prawidłowości nieujmowania ww. środków w sprawozdaniu RB-28. 

Stanowisko MF w ww. kwestii potwierdziło, iż przyjęte przez MSZ rozwiązania nie 
budzą zastrzeżeń. 

Ponadto MSZ dokonało ostatecznego rozliczenia z Komisją Europejską z tytułu 
realizowanej umowy o delegację i rozpoczęło procedurę zamykania konta 
bankowego dotyczącego przedmiotowych środków. 

4.10. W zakresie środków na rachunkach pomocniczych 

Zrezygnowano z przekazywania niepodjętych wynagrodzeń na konto pomocnicze 
i ujmowania wynikających z tego tytułu kwot na koncie 139. 

Nowo podpisywane porozumienie z BOR ma ograniczyć kwoty środków do 
rozliczania z placówkami zagranicznymi wpłacanych na rachunek MSZ 
i księgowanymi na koncie 139 (środki mają być przekazywane bezpośrednio na 
konta placówek). 
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4.11. W zakresie uzupełnienia Planu Kont 

Uwzględniając uwagi kontrolerów NIK zgłaszane w toku prowadzonej kontroli, 
zostały dokonane następujące korekty w postanowieniach Polityki rachunkowości: 

1) W Załączniku nr 1 do załącznika do zarządzenia nr 29 Ministra Spraw 
Zagranicznych dokonano rozwinięcia zastosowanych skrótów. 

2) W Załączniku nr 3 do załącznika do zarządzenia nr 29 Ministra Spraw 
Zagranicznych dokonano zmian zgodnie z zaleceniami NIK. 

4.12. W zakresie ujmowania przez dysponenta części kosztów dotyczących 
wydatków poniesionych na rzecz placówek 

W zakresie ujmowania przez Dysponenta Części kosztów dotyczących wydatków 
poniesionych w 2014 r. na rzecz placówek zagranicznych zostały dokonane 
przeksięgowania z kont zespołu 7 do kont zespołu 4. 

Zgodnie z potrzebą unormowania obszaru zakupów dla placówek zagranicznych 
właściwe zapisy w postaci nowego rozdziału, w tym dotyczące odpowiedniego 
ujmowania kosztów, ujęte będą w zaktualizowanej w 2015 roku Polityce 
rachunkowości jednostki. Stosowne zmiany, pozwalające na ww. przeksięgowanie 
zostały dokonane w Załączniku nr 3 do załącznika do zarządzenia nr 29 Ministra 
Spraw Zagranicznych. 

4.13. W zakresie błędnej kwalifikacji budżetowej w przypadku zakupów do 
magazynów 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi klasyfikacji wydatków dotyczących takich 
operacji gospodarczych jak: 
- usługa wykonania pieczątek, 
- usługa wykonania materiałów promocyjnych, kalendarzy (materiał wykonawcy), 
- usługa wykonania mebli z materiału wykonawcy, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Ministerstwa Finansów 
o stosowną interpretację w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej. Zgodnie 
z interpretacją Ministerstwa Finansów operacje te można klasyfikować z paragrafu 
430, a w przypadku podziału na fakturze na materiał i usługę, materiał należy 
zaklasyfikować do paragrafu 421, a usługę do paragrafu 430. 

W związku z sugestią NIK zgłoszoną podczas spotkania w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, w dniu 11 marca 2014 r., iż MSZ zadając pytanie w powyższej 
sprawie do MF powinno określić, że wykonane materiały będą przyjęte na stan 
magazynu, MSZ ponownie zwróciło się do Ministerstwa Finansów z pytaniem 
o klasyfikację budżetową w przypadku przyjęcia materiałów, o którym mowa 
w powyższym piśmie do magazynu. 

4.14. W zakresie uzupełnienie Instrukcji kasowej 

W związku ze zgłoszonymi przez NIK uwagami dotyczącymi konieczności 
uzupełnienia Instrukcji kasowej o postanowienia dotyczące okresów za które 
sporządzane są raporty kasowe dotyczące Dysponenta Części i Dysponenta III 
stopnia, nowelizacja Instrukcji kasowej, zawierająca szczegółowe postanowienia 
odnośnie do okresów sporządzania poszczególnych raportów kasowych wraz 
z wykazem wszystkich sporządzanych w tym zakresie raportów, weszła w życie 
w dniu 19 marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3762-3773) 
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V. 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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Dostosowanie polityki rachunkowości do zgodności z uor i rwszr, w zakresie 
zasad kwalifikacji zdarzeń na kontach księgowych oraz specyfiki 
działalności MSZ w zakresie obsługi placówek; 

2. Prowadzenie ewidencji księgowej Resortu MSZ zgodnie z przepisami art. 4 
ust. 2 uor, tj. z zachowaniem ujmowania operacji gospodarczych w księgach 
rachunkowych oraz wykazywaniem w sprawozdaniu finansowym zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną; 

3. Prowadzenie przez Resort MSZ rzetelnej ewidencji analitycznej w zakresie 
rozrachunków z wyodrębnieniem każdego dłużnika i wierzyciela 
z możliwością ustalenia terminu powstania należności i zobowiązań; 

4. Wykazywanie rzetelnie danych w prowadzonych księgach rachunkowych 
Resortu MSZ, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 i art. 24 uor dotyczących 
sald rozrachunków. Wyksięgowanie nierealnych sald z kont rozrachunków; 

5. Wdrożenie czytelnych procedur, w zakresie analizy i egzekwowania 
należności zapewniających niedopuszczenie do ich przedawnienia oraz 
zapewniających terminową realizację zobowiązań; 

6. Dokonywanie w Resorcie MSZ, szczegółowej analizy toczących się spraw 
sądowych, w celu ujęcia w księgach rachunkowych i sporządzanym 
sprawozdaniu finansowym rzetelnych danych w zakresie kosztów, 
zobowiązań i rezerw na przyszłe koszty; 

7. Wprowadzenie zmian w procedurze dotacji i w umowach z podmiotami 
dotowanymi, dostosowując je do przepisów uofp oraz wyegzekwowanie od 
podmiotów dotowanych terminowego rozliczania dotacji; 

8. Terminowe rozliczanie przekazywanych środków dla pomiotów dotowanych, 
na podstawie przedłożonych przez te podmioty sprawozdań; 

9. Opracowanie i wdrożenie procedur, w zakresie prowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia inwentaryzacji w Resorcie MSZ; 

10. Inwentaryzowanie wszystkich składników aktywów i pasywów zgodnie 
przepisami art. 26 i 27 uor oraz rzetelne dokumentowanie przeprowadzonej 
inwentaryzacji i ustalenie jej wyników; 

11. Wdrożenie procedur kontroli zarządczej skutkujących uporządkowaniem 
obrotu zapasami magazynowymi, między innymi: 

a) zwiększenie nadzoru nad wielkością dokonywanych zakupów (wnioski 
na zakup powinny zawierać wskazanie podmiotów, dla których 
dokonywane będą zakupy, ilość i daty odbioru z magazynu), 

b) przekazywanie informacji o posiadanych stanach zapasów i możliwości 
ich wykorzystania na potrzeby komórek organizacyjnych lub placówek 
(ograniczając dokonywanie zakupów) lub zagospodarować zapasy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w tym zakresie 
procedurami wewnętrznymi, 

                                                      
25  Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami 
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c) podjęcie skutecznych działań w zakresie zagospodarowania 
znajdujących się na stanie magazynów składników majątku 
nienadających się do ekonomicznego wykorzystania zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady Manistów z dnia 21 maja 2010 r. 
w zakresie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku 
ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe; 

12. Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności za składniki majątku trwałego 
(środki trwałe i wyposażenie), co wyeliminowałoby występowanie 
niedoborów niezawinionych; 

13. Poprawne sporządzanie przez Resort MSZ sprawozdań finansowych 
zgodnie z przepisami rwszr; 

14. Sporządzanie przez Resort MSZ sprawozdań jednostkowych Rb-27 na 
podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych ujmując wszystkie 
należności z tytułu dochodów budżetowych. 

VI. 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. 

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. 

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

 

Warszawa, dnia 13  kwietnia 2015 r. 

  
  

 Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury 

 

/ -/ Tomasz Emiljan 
 

 

 
 
 
 
Tekst ostateczny wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 kwietnia 2015 r. ujednolicony na 
podstawie uchwały Nr 55/2015 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 lipca 2015 r. 
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