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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykonania budżetu państwa na rok 20183, pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem budżetu 
państwa i planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części 
budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

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

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 

w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4,  
w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu5.  

                                                      
1 Dalej: „IPN” lub „Instytut”.  
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”.  
3 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291)  
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej „ufp”.  
5 Dalej: „część 13 – IPN”.   

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

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu1, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/43/2019 z 4 marca 2019 r. 

2. Andrzej Grzymysławski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/46/2019 z 8 marca 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 
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Przeprowadzono również analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

 analiza wykonania planu dochodów, 

 analiza stanu należności pozostałych do zapłaty, 

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

 kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 

 kontrola przestrzegania ustalonych dla części 13 limitów wydatków,  
w tym – limitów środków na wynagrodzenia, 

 badanie wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

 badanie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

 weryfikacja przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

 kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

 analiza stanu zobowiązań, 

 weryfikacja prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

 analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 
sporządzania sprawozdań, 

 analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 
budżetu państwa przez podległe jednostki finansowane w ramach części  
13 – IPN. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części/jednostki 

IPN powołano ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –  
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu6. Do jego zadań należało 
m.in.:  
- gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, 

wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.; 
- prowadzenie śledztw w sprawach o zbrodnie popełnione na osobach narodowości 

polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 8 listopada 
1917 r. do 31 lipca 1990 r.; 

- ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego; 
- prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej; 
- poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość  

i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub 
wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 
1917 r. do 31 lipca 1990 r.; 

- prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, 
miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także 
miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.; 

- realizacja ustawowo określonych świadczeń prokuratorom w stanie spoczynku.  

Dysponentem części 13 był Prezes IPN, który pełnił jednocześnie funkcję 
dysponenta trzeciego stopnia jako kierownik centrali IPN. Według stanu na 

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, ze zm., dalej: „ustawa o IPN”. 



 

4 
 

31 grudnia 2018 r. budżet tej części realizowało również 11 dyrektorów oddziałów 
IPN jako dysponenci trzeciego stopnia. 

W 2018 r. w części 13 dochody wyniosły łącznie 2,5 mln zł, w tym 1,8 mln zł 
stanowiły dochody zrealizowane przez centralę IPN. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w wysokości 341,6 mln zł, w tym 164,1 mln zł stanowiły wydatki 
centrali IPN.  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. 

W wyniku kontroli 8,5% wydatków zrealizowanych w części 13 budżetu państwa 
stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, które zostały określone w ufp i aktach wykonawczych. Nie 
stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w układzie zadaniowym 
wydatków. Prezes IPN rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór  
i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 13. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sporządzone przez IPN 
sprawozdania budżetowe za 2018 r. i w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2018 roku. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych 
sprawozdań. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 2018 dochody budżetowe dla części 13 – IPN 
zaplanowano w kwocie 1 590 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 2 466 tys. zł, 
(tj. 155% kwoty planowanej) i były niższe o 6,7% (tj. o 178 tys. zł) od dochodów 
wykonanych w 2017 r. Wyższa od planowanej realizacja dochodów wynikała przede 
wszystkim z ponadplanowych wpływów ze sprzedaży publikacji IPN, wyższych 
wpływów z tytułu kar i odszkodowań, ze sprzedaży licencji oraz z rozliczeń z lat 
ubiegłych.  

Na koniec 2018 r. w części 13 – IPN wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w kwocie 37 tys. zł. Dotyczyły one głównie należności centrali Instytutu z tytułu 
sprzedaży publikacji w kwocie 16,9 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności 
pozostałe do zapłaty były niższe o 144,9 tys. zł. Zaległości, według stanu na 31 
grudnia 2018 r., wyniosły 16,1 tys. zł. Były one o 156,7 tys. zł niższe od zaległości 
na koniec roku 2017. Zmniejszenie stanu należności, w tym zaległości, wynikało 
głównie z oddalenia przez sąd powództwa Instytutu w sprawie o zapłatę kary 
umownej. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-11, 21, 41-43, 79, 353-374) 

                                                      
7 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Wydatki budżetu państwa 

2.1. W ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki budżetu państwa w części 13 – IPN 
zostały zaplanowane w wysokości 363 288 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 
341 560,9 tys. zł (wraz z wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2018, 
realizacja wydatków wyniosła 345 371,9 tys. zł), co stanowiło 94% planu.  
W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o 59 311,2 tys. zł, tj. o 21%. 
Wynikało to głównie ze wzrostu wydatków majątkowych przewidzianych na nabycie 
udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości. 
Nieruchomość ta, położona w Warszawie przy ul. Postępu 18, ma być nową 
siedzibą centrali IPN. 

W 2018 r. nie zwiększano planu wydatków środkami z rezerw celowych i rezerwy 
ogólnej. Limity wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie 
zostały przekroczone. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło  
w szczególności w działach: 

― 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa (95,5% planu po zmianach – plan  341 719 tys. zł, wykonanie  
326 435,9 tys. zł); 

― 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (87,7% planu po zmianach – plan 
13 827 tys. zł, wykonanie 12 120,2 tys. zł).  

Niższe wykonanie wymienionych wydatków wynikało przede wszystkim z:  

1) mniejszych niż zakładano wydatków na zakup udziału w prawie użytkowania 
wieczystego zabudowanej nieruchomości w Warszawie przy ul. Postępu 18; 

2) niewykonania planowanych prac dotyczących budynku Delegatury IPN  
w Bydgoszczy;  

3) braku realizacji części zadań dotyczących upamiętniania miejsc  
i wydarzeń historycznych, w związku z oczekiwaniem na otrzymanie przewidzianych 
prawem zgód i pozwoleń budowalnych (różnica między kwotę planowaną,  
a wydatkowaną wyniosła 700 tys. zł).     

Niższa cena zakupu nieruchomości w Warszawie przy ul. Postępu 18 wynikała  
z przeprowadzonych w 2018 r. negocjacji cenowych i dokonanych aktualizacji 
powierzchni nabywanej nieruchomości. Planowana na to zadanie kwota wyniosła 
37 000 tys. zł, a wydatkowano na ten cel 25 215,5 tys. zł8.  

Niewykonanie prac dotyczących Delegatury IPN w Bydgoszczy wynikało   
z trzykrotnego braku rozstrzygnięcia przetargu na to zadanie. Dwukrotnie z powodu 
tego, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający miał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i raz z powodu braku ofert  
w postępowaniu. Planowana na to zadanie kwota wyniosła 5 000 tys. zł,  
a wydatkowano 322,7 tys. zł. 

Niższe od planowanego wykonanie wydatków, w tym wydatków majątkowych, było 
podstawą do podjęcia przez Prezesa IPN, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 3 ufp  
dwóch decyzji – z 27 września i 21 grudnia 2018 r. – o zablokowaniu planowanych 
wydatków w łącznej kwocie 10 102,6 tys. zł, w tym 8 431,5 tys. zł dotyczyło 
wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w kwocie 3 811 tys. zł zostały 
określone jako wydatki, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 24-77, 229-232, 377-418, 525-542)  

                                                      
8 Wraz z kosztami notarialnymi.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Zobowiązania w części 13 – IPN na koniec 2018 r. wyniosły 15 109,2  tys. zł i były 
wyższe o 881,1 tys. zł (o 6,2 %) od zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję 
zobowiązań (12 471,4 tys. zł) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 377-418)  

2.2. W strukturze zrealizowanych w 2018 r. wydatków największy udział (86% ogółu 
wydatków) miały wydatki bieżące jednostek budżetowych. Wydatki te wyniosły 
293 612,6 tys. zł i były wyższe od tych wydatków w 2017 r. o 36 339,7 tys. zł 
(tj. o 14%). Dominującą pozycję w tej grupie wydatków (71% wydatków bieżących) 
stanowiły wynagrodzenia i pochodne, w łącznej kwocie 207 417,6 tys. zł, oraz 
wydatki na zakup towarów i usług w kwocie 72 223,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 41-77, 377-418)  

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 
w 2018 r. wyniosły 173 898,1 tys. zł i były wyższe o 8,6% (tj. o 13 858,8 tys. zł) od 
wykonania w 2017 roku.  Główną przyczyną wzrostu wydatków na wynagrodzenia 
było zwiększenie poziomu zatrudnienia, wynikające z realizacji nowych ustawowych 
zadań. Zadania te zostały nałożone na Instytut przez ustawę z dnia 29 kwietnia 
2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw9 i tzw. ustawę 
dezubekizacyjną10. Przeciętne zatrudnienie wzrosło o 4,7% (z 2156 do 2258, tj.  
o 102 etaty). W 2018 r. nastąpił również wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego o 3,8% (z 6 186 zł do 6 418 zł 
brutto).  

Planowane wydatki na wynagrodzenia nie zostały przekroczone. Wydatki na 
wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wyniosły 2 898,4 tys. zł i były wyższe  
o 579,4 tys. zł (o 25%) od ich wykonania w 2017 r. Wzrost wydatków w tym zakresie 
wynikał głównie z rozszerzenia działalności wydawniczej i edukacyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-16, 21, 41-77, 377-382)  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 7 914 tys. zł, tj. 89% planu 
po zmianach i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 4,3%, tj. o 330,2 tys. zł. 
Największy udział w tej grupie wydatków (86%) stanowiły uposażenia prokuratorów 
w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, wypłacone w łącznej kwocie 
6 815,8 tys. zł. Niższa od planowanej realizacja tych wydatków wynikała  
z mniejszej niż zakładano liczby przejść prokuratorów IPN  w stan spoczynku. 

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 24-77, 377-382)  

Wydatki na dotacje celowe w 2018 r. zostały zrealizowane w planowanej kwocie 
400 tys. zł, równej wykonaniu w roku poprzednim. Środki dotacji przeznaczono dla 
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” na realizację dwóch zadań:  

1) „Pozyskiwanie, weryfikacja i opracowanie informacji dotyczących faktów pomocy 
udzielanej ludności żydowskiej przez polskich obywateli w okresie II wojny 
światowej”;  

                                                      
9   Dz. U. poz. 749. 
10 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(Dz. U. poz. 2270). 
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2) „Pozyskiwanie, weryfikacja i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej 
komputerowej imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego 
poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945”. 

Przeprowadzone przez NIK badanie wykorzystania i rozliczanie środków z dotacji 
wykazało, że następowało ono zgodnie z zasadami określonymi w zawartych 
umowach i w ufp.  

Informacja o udzielonych dotacjach została 20 lutego 2018 r. zamieszczona na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej IPN.   

 (dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 78, 89) 

Przyznane ustawą budżetową na 2018 r. dla IPN środki na wydatki majątkowe 
wynosiły 57 262 tys. zł. W zakresie wydatków majątkowych planowano 
sfinansowanie 76 zadań. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji siedmiu zadań 
na kwotę 3 768 tys. zł. Przyczynami rezygnacji z realizacji zdań były m.in. brak 
możliwości kupna lokalu na potrzeby IPN w Kielcach, a także ze zmiana sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. Wprowadzono 25 nowych zadań (na 
4 468 tys. zł). Przyczynami wprowadzenia nowych zadań było m.in. decyzja  
o przyspieszeniu realizacji części zadań, a także konieczność poniesienia 
dodatkowych wydatków wynikających ze zmian organizacyjnych, będących m.in. 
następstwem rozszerzenia działalności Instytutu.  

Wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowano w wysokości 39 634,3 tys. zł, tj. 69% 
wielkości planowanej. Wydatki te były wyższe od wykonania w 2017 r.  
o 22 641,3 tys. zł (tj. o 133%). Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano  
w kwocie 33 403,2 tys. zł, tj. 74% planu po zmianach. Wydatki inwestycyjne 
wyniosły 6 231,1 tys. zł, tj. 49% planu po zmianach.  

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły głównie nabycia udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem w Warszawie za 25 203,3 tys. zł. 
Zakupiono również m.in.: sprzęt komputerowy, skanery i urządzenia do obróbki 
zdjęć, urządzenia (drukarki) do poligrafii oraz dron do wykonywania dokumentacji 
fotograficznej i filmowej.  

Wydatki inwestycyjne dotyczyły m. in.:  

- przebudowy siedziby IPN w Szczecinie i Białymstoku;   

- przebudowy w budynku magazynowym IPN w Gdańsku;   

- kupna zabezpieczeń dla Biura Lustracyjnego w budynku IPN w Warszawie;   

- przebudowy sali wystawienniczej Przystanku Historia IPN w Warszawie;  

- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb nowego budynku 
IPN w Krakowie;  

- przebudowy czytelni na pomieszczenia biurowe w budynku IPN w Warszawie; 

- modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach IPN w Łodzi, 

- wykonania projektu budowlanego przebudowy czytelni i sali konferencyjnej 
Oddziału IPN w Katowicach.   

Objęta badaniem próba 10 wydatków majątkowych na łączną kwotę 27 180,6 tys. zł 
wykazała, że wydatki te były zgodne z zakresem rzeczowym planu wydatków na 
2018 r. i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań oraz zrealizowane  
w sposób gospodarny. Wydatki te dotyczyły m.in. zakupu dwóch przełączników 
rdzeniowych do sieci komputerowej, zakupu praw autorskich, zakupu samochodu, 
dostawy i instalacji bramek uchylnych w budynku IPN, zakupu prawa użytkowania 
wieczystego zabudowanej nieruchomości.  
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Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej od planowanej wynikała 
głównie z niewykonania planowanego zakresu prac związanych z budową budynku 
delegatury IPN w Bydgoszczy oraz z uzyskania niższej od początkowo zakładanej 
ceny zakupu udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej 
nieruchomości w Warszawie przy ul. Postępu 18.  

    (dowód: akta kontroli str. 12-15, 21, 24-77, 83-88, 92-99, 377-382)  

2.3. Szczegółowym badaniem objęto próbę 61 dowodów/zapisów księgowych 
dotyczących wydatków w łącznej kwocie 29 127,5 tys. zł, co stanowiło 17,7% 
wydatków centrali IPN jako dysponenta III stopnia (164 069 tys. zł) i 8,5% 
zrealizowanych wydatków części 13 – IPN. Próbę ww. wydatków wylosowano 
statystyczną metodą monetarną11. Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu 
kryteriów kontrolnych: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Kontrola 
wykazała, że objęte badaniem wydatki mieściły się w planie finansowym centrali IPN 
i zostały poniesione w celu wykonania jego zadań statutowych. Objęte kontrola 
próba wydatków dotyczyła 10 wydatków majątkowych i 51 wydatków bieżących IPN. 
W wyniku szczegółowego badania nie stwierdzono poniesienia tych wydatków  
z naruszeniem zasad legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Realizacja 
powyższych wydatków była zgodna z zawartymi umowami lub zamówieniami. 
Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem 
odsetek, kar lub opłat. 

    (dowód: akta kontroli str. 92-99)  

Badanie próby 61 wydatków w kwocie 29 127,5 tys. zł pod kątem prawidłowości 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12 nie wykazało 
naruszeń przepisów tej ustawy.  
Analizę prawidłowości udzielanych zamówień publicznych przeprowadzono na 
podstawie trzech zamówień na łączną kwotę 25 870,6 tys. zł. Zamówienia te 
przeprowadzono:  
a) w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa dwóch przełączników 

rdzeniowych, wydatek w wysokości 594,8 tys. zł, 
b) bez stosowania Pzp, na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. „i” tej ustawy - nabycie 

udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z budynkiem 
stanowiącym odrębną nieruchomość, wydatek w wysokości 25 203,3 tys. zł, 

c) bez stosowania Pzp, na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy - przygotowanie spotu 
promującego konkurs „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, 
wydatek w wysokości 72,6 tys. zł.  

Przeprowadzona analiza nie wykazała naruszeń Pzp. 
(dowód: akta kontroli str. 104-228) 

2.4. W 2018 r. IPN podejmował działania w ramach trzech funkcji państwa  
w układzie zadaniowym, tj. funkcji: 1 – Zarządzanie Państwem, 9 – Kultura 
i dziedzictwo narodowe oraz 13 –  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny. 
Podobnie, jak w roku poprzednim, najwięcej środków (322 621,8 tys. zł, tj. 94,4% 
wydatków części 13 – IPN) przeznaczono na realizację zadania 1.9 – Działalność 
ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej w ramach funkcji 1. 

Szczegółowym badaniem objęto próbę czterech z sześciu realizowanych przez IPN 
podzadań, dobranych w sposób celowy spośród zadań istotnych z punktu widzenia 
prowadzonej działalności i wydatkowanych środków, tj. podzadań: 1.9.1 – 

                                                      
11 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości 

transakcji – MUS.  
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: „Pzp”. 
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Gromadzenie, opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie dokumentów z archiwów 
IPN, 1.9.2 – Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, 
komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych, 1.9.4 –  Działalność 
edukacyjna, wystawiennicza, badawcza, wydawnicza i dokumentacyjna w ramach 
zadania 1.9 oraz podzadania 9.1.1 – Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą w ramach zadania 9.1 – 
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą.  

Badanie wykazało, że mierniki przyjęte do pomiaru stopnia realizacji ww. podzadań 
zostały określone prawidłowo, tj. adekwatnie i wystarczająco do oceny skuteczności 
realizacji badanych podzadań oraz osiągnięcia założonych celów i były spójne  
z przyjętymi w ramach tych podzadań miernikami realizacji działań. Wykonanie 
mierników dla objętych kontrolą podzadań wynosiło od 108% do 359,9% wartości 
planowanych. W ramach objętych kontrolą podzadań: 

- uporządkowano i opracowano 120 934 dokumentów udostępnianych w postaci 
cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców wobec planowanych 92 800, co 
oznacza, że w podzadaniu 1.9.1 miernik wykonano w 130,3% wartości planowanej; 

- zakończono w ciągu roku 1 142 postępowań prokuratorów IPN wobec 
planowanych  950, co oznacza, że w podzadaniu 1.9.2 miernik wykonano w 120,2% 
wartości planowanej; 

- zrealizowano 3 569 przedsięwzięć/publikacji na temat najnowszej historii Polski 
(wobec planowanych 2 454), 3 868 przedsięwzięć dot. badań naukowych nad 
najnowszą historią Polski i ich upowszechniania (wobec planowanych 2 441) i 108 
przedsięwzięć dot. prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób poległych 
w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego i upowszechniania ich 
wyników (wobec planowanych 100), co oznacza, że w podzadaniu 1.9.4 wykonano 
mierniki odpowiednio w 145,4%, 158,4% i 108% wartości planowanej; 

- wprowadzono 2 592 obiektów do ewidencji miejsc pamięci narodowej (wobec 
planowanych 1 550) i przeprowadzono 1 087 lustracji miejsc pamięci narodowej 
(wobec planowanych 302), co oznacza, że w podzadaniu 9.1.1 wykonano mierniki 
odpowiednio w 167,2% i 359,9% wartości planowanej. 

Dysponent części 13 – IPN dokonywał analizy danych dotyczących realizacji przez 
jednostki podległe podzadań i przyjętych dla nich mierników na podstawie 
przekazywanych przez te jednostki comiesięcznych sprawozdań z wykonania 
budżetu w układzie zadaniowym.  

(dowód: akta kontroli str. 72-77, 90-91, 245-256, 488-503) 

2.5. Prezes IPN rzetelnie sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem wydatków 
budżetu państwa w części 13 – IPN w formie m.in.: okresowych analiz, o których 
mowa w art. 175 ust. 2 pkt 2-5 ufp, kontroli i działań nadzorczych wobec jednostek 
podległych, oceny stopnia realizacji zadań finansowanych środkami z dotacji, 
monitoringu realizacji planu w układzie zadaniowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-34, 41-77, 89-91, 100-103, 237-337) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w zakresie wydatków ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę. Wydatki 
poniesiono w sposób celowy, gospodarny i zgodnie z planem finansowym.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 13 i sprawozdań jednostkowych centrali IPN: 

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

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

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

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 13 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponenta 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Kontrola 
wyżej wymienionych sprawozdań wraz z zapisami w księgach rachunkowych 
centrali IPN oraz przyjętymi zasadami rachunkowości wykazała, że stosowany 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 229-510) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.   

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 13 – 
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa,           kwietnia 2019 r. 

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 

 
 

........................................................ 

 Podpis 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


