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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

inspektor Paweł Spychała – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy2  
(akta kontroli str. 93) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Maciejski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/10/2019 z 11 stycznia 2019 r. 

2. Robert Elwertowski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/36/2019 z 1 lutego 2019 r. 

3. Tomasz Klause - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/34/2019 z 28 stycznia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Komendy, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie 
podlegały w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 

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

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 roku w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 

- wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji4. 

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

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

- analiza wykonania planu finansowego Funduszu, 

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

- analiza realizacji zadań Funduszu, 
                                                      
 
1  Dalej: „Komenda” lub „KWP”. 
2 Od 9 lutego 2016 r., dalej: „Komendant”.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: „Ustawa o NIK”. 
4 Dalej: „WFWP” lub „Fundusz”. 
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- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- analiza stanu zobowiązań, 

- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań (w tym WFWP). 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Komenda jest państwową jednostką budżetową, działającą na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji5. Realizuje ona zadania wynikające z zakresu 
działania Komendanta Wojewódzkiego jako organu administracji rządowej 
właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na obszarze działania Komendy  
(województwo kujawsko-pomorskie) funkcjonuje 19 jednostek organizacyjnych 
Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi. Komendant jest dysponentem 
środków budżetowych III stopnia i bezpośrednio podlega Komendantowi Głównemu 
Policji.  

W 2018 roku dochody Komendy wyniosły 1 815,1 tys. zł, tj. 159,4% planowanych 
dochodów (1 139,0 tys. zł). Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 
465 507,0 tys. zł, tj. 99,6% planowanych wydatków6 (467 594,2 tys. zł). Wydatki z 
budżetu środków europejskich zrealizowano w wysokości 4 218,2 tys. zł, tj. 100,0%. 

W Komendzie uzyskiwano przychody i dokonywano wydatków z Funduszu, którym 
dysponował Komendant. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. Środki 
finansowe Funduszu mogą być przeznaczane na: pokrywanie wydatków 
inwestycyjnych i modernizacyjnych, koszty funkcjonowania i utrzymywania 
jednostek organizacyjnych Policji, zakupy towarów i usług, rekompensatę dla 
policjantów za czas służby przekraczający normę, nagrody dla policjantów za 
osiągnięcia w służbie. Funkcjonowanie Funduszu regulowało rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji7.  

Wykonanie planu finansowego Funduszu w 2018 roku wyniosło 3 265,1 tys. zł, co 
stanowiło 98,8% zakładanego planu. Koszty Funduszu składały się z kosztów 
własnych realizacji zadań, które wyniosły 1 892,1 tys. zł (98,0% planu), oraz 
kosztów inwestycyjnych w wysokości 1 373,0 tys. zł (100,0% planu). 

IV. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie planu finansowego 
Komendy na 2018 rok. Objęta kontrolą próba wydatków pozapłacowych w kwocie 
19 562,0 tys. zł, tj. 4,2% wydatków zrealizowanych w tej jednostce, wykazała, że 
poniesiono je z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9. Nie 
stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych, 
w tym wydatków z budżetu środków europejskich i rezerw celowych. Badanie trzech 
postępowań w sprawie udzielenia przez Komendę zamówień publicznych, w wyniku 

                                                      
 
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 161, ze zm., dalej: „Ustawa o Policji”. 
6 Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi stanowiło 99,96% planu po zmianach. 
7 Dz. U. z 2005 r. Nr 118, poz. 1006, ze zm. 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna.  
9 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej: „Ustawa o finansach publicznych”. 
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których w 2018 roku wydatkowano 2 668,1 tys. zł, wykazało, że były one 
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych10. Natomiast w planie zamówień publicznych na 2018 rok nie 
zamieszczono informacji o przewidywanym trybie lub innej procedurze udzielenia 
zamówień, wymaganej przez art. 13a ust. 2 pkt 3 Pzp. Stwierdzona nieprawidłowość 
miała jednak charakter formalny i nie wpłynęła na realizowane wydatki 
i prawidłowość udzielonych zamówień publicznych.  

W KWP prawidłowo zrealizowano dochody, należności z tytułu dochodów 
budżetowych wymierzane były terminowo. Komenda prowadziła działania 
windykacyjne zgodnie z regułami ustalonymi w wewnętrznych procedurach. 
Niezwłocznie podjęto działania zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych, monitorowano działania windykacyjne. Dane zawarte w rocznych 
sprawozdaniach wynikały z zapisów ewidencji księgowej, a funkcjonujący system 
kontroli zarządczej zapewniał właściwy nadzór nad prawidłowością ich 
sporządzenia. Za nieprawidłowe uznano pozostawienie w księgach rachunkowych 
2018 r. ośmiu należności z tytułu uiszczenia opłaty za pobyt w policyjnej izbie 
zatrzymań, pomimo ich przedawnienia w 2017 r. W trakcie kontroli NIK dokonano 
stosownych księgowań, zgodnie z art. 35b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości11, oraz skorygowano sprawozdanie Rb-27.   

Izba ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu za 2018 rok, które 
wyniosło 3 265,1 tys. zł (98,8% zakładanego planu). Zadania ujęte w planie 
finansowym w układzie zadaniowym Funduszu były zbieżne z zadaniami 
określonymi w art. 13 ustawy o Policji. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach 
wynikały z zapisów ewidencji księgowej. Komenda osiągnęła wymagane wartości 
mierników realizacji zadań. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W 2018 roku Komenda zrealizowała dochody budżetowe w wysokości 1 815,1 
 tys. zł, przy planowanych 1 139,0 tys. zł12, tj. 159,4% planowanych dochodów. 
Głównym źródłem dochodów były opłaty za pobyt osób zatrzymanych  
w celu wytrzeźwienia13, wpływy z tytułu szkód i regresów14 i wpływy z tytułu kar  
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy15. 

Uzyskane w 2018 roku dochody były wyższe o 181,7 tys. zł (o 11,1%) od 
zrealizowanych w roku 2017. Zwiększenie w 2018 r. dochodów względem roku 
poprzedniego dotyczyło w szczególności następujących tytułów: kar umownych 
nałożonych na kontrahentów za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy 
w rozdziale 75404 § 0950 (wzrost o 66,2 tys. zł, tj. o 390,5%); odsetek od czynności 
cywilnoprawnych za nieterminowe regulowanie należności w rozdziale 75405 
§ 0920 (wzrost o 59,0 tys. zł, tj. o 942,3%); rozliczenia zadania inwestycyjnego 
poprzez kompensatę z uwzględnieniem kary pieniężnej za zerwanie umowy  
 

                                                      
 
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej „Pzp”. 
11 Dz.U. z 2019 r. poz. 351, dalej: „Ustawa o rachunkowości”. 
12 W tym 1,4 tys. zł w rozdziale 75401 - Centralne Biuro Śledcze Policji, 1 009,7 tys. zł w rozdziale 75404 - 

Komendy wojewódzkie Policji, 803,9 tys. zł w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji. 
13 Rozdział 75404 § 0690 – 458,8 tys. zł – wpłaty za pobyt zatrzymanych do wytrzeźwienia, za deponowanie 

broni, opłaty za kserokopie dokumentów. 
14 Rozdział 75404 § 0970 – 182,7 tys. zł – wpływy z tytułu szkód i regresów, wynagrodzenie dla płatnika 0,1% od 

wypłaconych zasiłków, refundacja koszów stażu pracy. 
15 Rozdział 75405 § 0950 – 420,3 tys. zł.   

Opis stanu 
faktycznego 
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w rozdziale 75405 § 0950 (wzrost o 370,6 tys. zł, tj. o 745,5%).   

(akta kontroli str. 105, 125-128, 145-148) 

1.2. Badanie dochodów budżetowych, stanowiących 61,7% ocenianej populacji16, 
wykazało, że Komenda: 

 prawidłowo zakwalifikowała rodzaj dochodu do kategorii dochodów przypisanych 
lub dochodów nieprzypisanych; 

 dochody zaliczone do kategorii dochodów przypisanych, należności z tytułu tych 
dochodów, których termin płatności przypadał na bieżący rok budżetowy, ujęto 
w księgach rachunkowych na koncie 22117, uwzględniając sposób prowadzenia 
ewidencji analitycznej pod właściwą datą i we właściwym okresie 
sprawozdawczym; 

 dochody zrealizowane bez uprzedniego przypisu ewidencjonowane były  
w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie i ustalenie ich 
wysokości z wykorzystaniem ewidencji analitycznej do konta 133; 

 należności z tytułu dochodów budżetowych wymierzane były terminowo 
w wysokości określonej w przepisach prawa, decyzji, umowie lub innym 
dokumencie określającym wysokość lub zasady jej ustalenia w odniesieniu do 
danego rodzaju należności. 

(akta kontroli str. 129-131, 149, 488) 

1.3. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych        
Rb-2718, na koniec 2018 roku Komenda (w rozdziałach 75401, 75404 i 75405) 
posiadała należności w kwocie 7 003,2 tys. zł, w tym zaległości netto 6 760,0 tys. zł. 
Były one niższe niż w 2017 roku odpowiednio o 139,1 tys. zł (o 1,9%) i 97,1 tys. zł (o 
1,4%).  

Główne tytuły zaległości netto stanowiły: opłaty od osób zatrzymanych w celu 
wytrzeźwienia (rozdz. 75404 § 0690) – 2 699,8 tys. zł (zmniejszyły się w stosunku 
do stanu na koniec 2017 roku o 1 626,7 tys. zł m.in. na skutek przedawnienia 
roszczeń i umarzanie zaległości oraz działań windykacyjnych); kary umowne z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (rozdz. 75404 § 0950) – 
1 514,2 tys. zł (po rozstrzygnięciu sprawy w drodze sądowej przeniesiono 
należności sporne do zaległości); szkody wyrządzone w mieniu jednostki, 
postępowania regresowe (rozdz. 75405 § 0970) – 681,8 tys. zł (zwiększyły się  
w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o 171,2 tys. zł m.in. na skutek większej 
ilości szkód oraz ograniczonej ściągalności zaległości od dłużników z trudną 
sytuacją materialną i życiową.  

Na 31 grudnia 2018 r. liczba dłużników Komendy19 (rozdz. 75404 i 75405) wyniosła 
11 347 i w stosunku do 31 grudnia 2017 r. była niższa o 1 026. Największą grupę 
dłużników stanowiły osoby zalegające z opłatą za pobyt w policyjnej izbie zatrzymań  

                                                      
 
16 Ze zbioru dowodów/zapisów stanowiących populację dochodów (konta po stronie Wn 221, 226 oraz zespołu  

7 po stronie Ma), z której losowana była próba, wyłączono zapisy księgowe dotyczące transakcji o małej 
wartości (poniżej 500 zł). Tak przygotowany zbiór zawierał 721 zapisów należności przypisanych i 
nieprzypisanych na kwotę 3 421 575,92 zł, tj. populacji podlegającej ocenie (PO). Dobór próby został 
przeprowadzony metodą PPS/MUS z pliku Excel przy zastosowaniu narzędzia informatycznego „Pomocnik 
Kontrolera PK-5.6”. Wylosowany zbiór zawierał 38 zapisów należności na kwotę 2 110 709,55 zł, tj. 61,7% 
populacji objętej oceną. 

17 Analityka do konta 221 pozwalała na wyodrębnienie należności, których termin płatności przypadał na dany 
rok budżetowy. 

18 Skorygowane 14 marca 2019 r. 
19 Informacja z 11 lutego 2019 r. 
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w celu wytrzeźwienia (rozdz. 75404 § 0690 – 10 780 dłużników).   

                             (akta kontroli str. 112, 114, 119-120,125-128, 137-144, 675-676) 

1.4. Na podstawie 20 zaległości (dobranych do kontroli celowo20) ustalono, że: 

 Komenda prowadziła działania windykacyjne zgodnie z regułami ustalonymi 
w wewnętrznych procedurach, 

 niezwłocznie podjęto działania zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych, 

 monitorowano działania komornika, poborcy skarbowego występując  
z zapytaniem o podjęte działania egzekucyjne; 

 w przypadku ośmiu zaległości nastąpiło przedawnienie roszczeń – szczegółowy 
opis zawarto w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

Podstawowe typy zaległości to: powstałe w wyniku regresu, tj. wystąpienia do 
sprawcy o zwrot wypłaconego przez Skarb Państwa funkcjonariuszowi 
odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek naruszenia 
nietykalności cielesnej21; zaległości z tytułu nieuiszczenia opłaty za pobyt  
w policyjnej izbie zatrzymań. Na podstawie analizy 100 spraw stwierdzono, że 
skuteczność odzyskania należności, w szczególności za pobyt w policyjnej izbie 
zatrzymań, była niska, głównie z powodu sytuacji finansowej dłużników, którzy 
bardzo często byli niewydolni społecznie. 
Zastępca Komendanta podał, że w celu poprawy skuteczności windykacji 
pracownicy Wydziału Finansów Komendy wykonywali szereg działań zmierzających 
do wyegzekwowania należności: 

 ponawiali wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, 

 egzekwowali należności Komendy przy wykorzystaniu formy kompensaty 
wzajemnych zobowiązań, które w wyniku potrąceń umarzają się wzajemnie, 

 na bieżąco monitorowali zapisy ksiąg rachunkowych w zakresie przypisanych 
należności, 

 monitorowali status dłużników przebywających w zakładach karnych w kwestii 
wykonywania przez nich pracy zarobkowej, która umożliwi im spłatę długu 
pomimo przebywania w zakładzie karnym, 

 uaktualniali informacje o dłużnikach, którzy nie posiadali stałego miejsca 
zamieszkania, składając wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów 
MSWiA oraz do Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy o ustalenie 
aktualnego miejsca pobytu dłużnika. 

W 2018 r. Komenda złożyła dwa wnioski o zastępstwo procesowe do Prokuratorii 
Generalnej o zapłatę łącznie 1 279,5 tys. zł  

(akta kontroli, str. 257-262, 489-599) 

1.5. Według stanu na 13 lutego 2018 r. Komenda umorzyła 935 należności na 
łączną kwotę 243,2 tys. zł; odroczyła płatność w 13 sprawach na kwotę 24,9 tys. zł 
oraz rozłożyła na raty 39 należności o wartości 133,4 tys. zł. Spisano z ewidencji 
księgowej należności przedawnione o wartości 1 972,5 tys. zł22. Przyczyną 
przedawnienia była bezskuteczna egzekucja (brak majątku, stałego miejsca pobytu) 
i upływ terminu dochodzenia należności. 

                                                      
 
20 Kierowano się zakresem dokonanych czynności windykacyjnych oraz okresem przeterminowania i kwotą 

zaległości. 
21 Zostało to potwierdzone wyrokiem sądu. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA w Bydgoszczy ustaliła 

procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, co było podstawą do ustalenia kwoty odszkodowania 
22 Opłaty za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia – 1 969,7 tys. zł; koszty wysłania upomnień – 

2,8 tys. zł. Dane uwzględniają korektę nr 1 sprawozdania Rb-27.  
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W Komendzie obowiązywały procedury windykacji należności cywilnoprawnych 
i publicznoprawnych z 21 września 2017 r.   

Na podstawie przyjętej próby należności23 ustalono, że: 

 postępowano zgodnie z przyjętymi procedurami i przepisami; 

 decyzje o spisaniu nieściągalnych należności były uzasadnione, a przed ich 
podjęciem analizowano stan faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności 
sprawy; 

 odroczenie lub rozłożenie płatności na raty było uzasadnione sytuacją życiową 
i materialną dłużnika. 

(akta kontroli, str. 102-104, 115, 263-282, 655-657) 

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

W księgach rachunkowych Komendy w 2018 r. pozostawiono osiem należności  
w łącznej wysokości 2,3 tys. zł, z tytułu opłaty za pobyt w policyjnej izbie zatrzymań, 
pomimo ich przedawnienia w 2017 r. Skutkowało to zawyżeniem stanu należności 
na koniec 2018 r., który ujawniono w pierwotnych sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N24. 

(akta kontroli, str. 493-548) 

Powyższe należności przedawniły się zgodnie z art. 422 ust. 12 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi25. Przepis ten stanowi, że roszczenie o uiszczenie opłaty za pobyt  
w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji przedawnia się z upływem 3 lat 
od dnia, w którym upłynął termin płatności. Natomiast zgodnie z art. 35b ust. 3 i 4 
ustawy o rachunkowości należności przedawnione zmniejszają dokonane uprzednio 
odpisy aktualizujące ich wartość, a jeżeli nie dokonano odpisów aktualizujących ich 
wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.  

Zastępca Komendanta podał, że: 

 na 22 lutego 2019 r. wszystkie z wymienionych należności zdjęto z ewidencji 
księgowej pod datą 31 grudnia 2018 r.; 

 należności przedawnione aktualnie zdejmowane są na bieżąco z salda 2018 r.; 

 księgowania roku obrotowego 2018 dokonywane są aż do chwili umożliwiającej 
terminowe złożenie sprawozdań finansowych – bilansu, a złożenie 
sprawozdania rocznego Rb-27 (do 6 lutego 2019 r.) nie zamyka ksiąg 
rachunkowych. Po wykonaniu ostatnich zapisów do ksiąg rachunkowych, 
składana jest korekta w/w sprawozdania;  

 w latach 2017 i 2018 nałożyły się terminy przedawnienia należności tzw. 
trzyletnich objętych nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
i pięcioletnich, wobec których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa26, która poza pięcioletnim okresem 
przedawnienia wskazuje na okoliczności przerywające jego bieg. Wpływa to na 
zwiększenie ilości należności kwalifikujących się do zdjęcia z ewidencji 

                                                      
 
23 Analizą objęto dobrane celowo o najwyższej wartości należności, które w 2018 r. zostały: spisane jako 

nieściągalne – dwie sprawy, umorzone – cztery sprawy, odroczone – cztery sprawy, rozłożone na raty - dwie 
sprawy. 

24 Sprawozdanie w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 roku o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych. 

25 Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.; dalej: „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości”. 
26 Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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księgowej w danym roku, a ponadto wymaga uzyskiwania dodatkowych 
informacji od organów egzekucyjnych;  

 pomimo szeregu trudności i uszczuplonego stanu osobowego Sekcji ds. Szkód i 
Odszkodowań w Komendzie, w samym 2018 r. przedawniono ok. 7 tys. 
należności wynikających z poszczególnych wezwań do zapłaty na łączną  kwotę 
około 1 mln zł i liczba ta nadal rośnie z uwagi na trwające prace w 
przedmiotowym zakresie.  

(akta kontroli, str. 238-255) 

W trakcie kontroli: 

 odnośnie do należności dwóch kontrahentów nr 19014 i 17684, zmniejszono 
dokonane uprzednio odpisy aktualizujące należności, stosownie do art. 35b 
ust. 3 ustawy o rachunkowości; 

 odnośnie do należności pozostałych sześciu kontrahentów, zaliczono je do 
pozostałych kosztów operacyjnych. 

W związku z dokonanymi księgowaniami skorygowano sprawozdanie Rb-27.  

(akta kontroli str. 256, 662, 677) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Komendę dochodów  
w ramach planu finansowego na 2018 rok. Dochody prawidłowo zakwalifikowano 
i ujęto w księgach rachunkowych. Należności z tytułu dochodów budżetowych 
wymierzane były terminowo w wysokości określonej w przepisach prawa, decyzji, 
umowie lub innym dokumencie określającym ich wysokość. Komenda prowadziła 
działania windykacyjne zgodnie z regułami ustalonymi w wewnętrznych 
procedurach, niezwłocznie podjęto działania zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych, monitorowano działania komornika, poborcy skarbowego.   

W przypadku ośmiu zaległości na łączną kwotę 2,3 tys. zł, pomimo że nastąpiło 
przedawnienie roszczeń, nie zastosowano się do art. 35b ust. 3 i 4 ustawy  
o rachunkowości. Odpowiednich księgowań dokonano w trakcie kontroli NIK oraz 
skorygowano sprawozdanie Rb-27.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Wydatki Komendy w 2018 roku wyniosły 465 507,0 tys. zł27, co stanowiło 
99,6% planu po zmianach28. W porównaniu do 2017 roku były one wyższe 
o 5 711,1 tys. zł (o 1,2%), w szczególności za sprawą wzrostu wydatków 
majątkowych o 60,6%.    

(akta kontroli, str. 150-161, 474-479) 

Struktura wydatków Komendy według grup ekonomicznych przedstawiała się 
następująco: wydatki bieżące w kwocie 427 378,2 tys. zł (91,8% ogółem wydatków), 
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 720,2 tys. zł (3,2%) i wydatki majątkowe 

                                                      
 
27 Dział 752 - Obrona narodowa (rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne, rozdz. 75295 - Pozostała 

działalność) – 7 033,6 tys. zł; 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 458 473,3 tys. zł; 
w tym: rozdz. 75401 - Centralne Biuro Śledcze Policji - 8 306,8 tys. zł; rozdz. 75402 Komenda Główna Policji – 
162,8 tys. zł; rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 97 216,5 tys. zł; rozdz. 75405 – Komendy 
powiatowe Policji – 352 703,1 tys. zł; 75495 Pozostała działalność – 84,1 tys. zł. 

28 Wykonanie wydatków powiększone o 1 910,0 tys. zł wydatków niewygasających z końcem roku 2018 (razem  
467 417,0 tys. zł) stanowiło 99,96% planu po zmianach. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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– 23 408,6 tys. zł (5,0%). Wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych stanowiły 100,0% planu; natomiast wydatki majątkowe 92,5% planu29. 

(akta kontroli str. 644) 

Ustalony na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok plan wydatków Komendy 
w wysokości 414 601,0 tys. zł został w trakcie roku zwiększony o 52 993,2 tys. zł 
(o 12,8%), w tym o 30 519,8 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa. W planie 
finansowym Komendy wystąpiły wydatki niewygasające z upływem lat 2017 i 2018. 
Zaplanowana kwota wydatków na 2017 r. w wysokości 1 348,3 tys. zł30 została ujęta 
w wykazie wydatków niewygasających na rok budżetowy 2018. Zaplanowana kwota 
wydatków na 2018 r. w wysokości 1 910,0 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków 
niewygasających na rok budżetowy 2019. Z zaplanowanej kwoty 1 348,3 tys. zł 
wydatkowano w 2018 r. 1 347,2 tys. zł, tj. 99,9%.  

(akta kontroli str. 61-66, 150-161, 311-330) 

2.1.2. W 2018 r. Komendzie przyznano środki z ośmiu rezerw celowych w kwocie 
30 519,8 tys. zł na następujące cele: 

 5 006,0 tys. zł (poz. 16), z tego: 2 085,0 tys. zł – na uregulowanie zobowiązań 
Skarbu Państwa w zakresie wydatków bieżących Policji, m.in. zakup paliwa, 
zakup energii, krajowe podróże służbowe oraz pozapłacowe świadczenia 
pieniężne wypłacane pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom Policji; 
2 921,0 tys. zł – na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 
z tytułu świadczeń ustawowych dla funkcjonariuszy oraz zaciągniętych z uwagi 
na konieczność realizacji zadań ustawowych Policji związanych 
z bezpieczeństwem publicznym i ochroną obywateli; 

 1 530,0 tys. zł (poz. 25) – na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją 
zadań przez Policję (zakup śmigłowca transportowego, zakup sprzętu 
transportowego). Środki nie zostały wydatkowane31 i stanowiły wydatek 
niewygasający z upływem roku budżetowego; 

 1 983,6 tys. zł (poz. 34) – na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją 
zadań przez Policję, w tym na zakup sprzętu transportowego, zakup sprzętu 
łączności i informatyki, zakup sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej, zakup 
usług remontowych, zagraniczne podróże służbowe. Środki w kwocie 
380,0 tys. zł nie zostały wydatkowane32 i stanowiły wydatek niewygasający  
z upływem roku budżetowego; 

 30,0 tys. zł (poz. 57) – na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań 
przez Policję, tj. na zakup usług remontowych; 

 610,8 tys. zł (poz. 59), z tego: 298,3 tys. zł – na realizację zadania 
„Termomodernizacja budynku administracyjnego oraz garażowego KPP  
w Wąbrzeźnie wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego”; 312,5 tys. zł – na realizację zadania „Zakup 4 samochodów 
z napędem hybrydowym dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego”; 

                                                      
 
29 Z uwzględnieniem wydatków niewygasających z końcem roku 2018 wykonanie planu wyniosło 100%. 
30 Kwota 93,5 tys. zł na modernizację urządzeń wielofunkcyjnych i 1 254,8 tys. zł na wyposażenie osobiste  

i ochronne funkcjonariuszy. Środki te były sumą oszczędności wynikających z rozstrzygnięć przetargowych.  
31 Decyzja Ministra Finansów z 13 października 2018 r. Zmiana planu zatwierdzona przez Komendanta 

Głównego Policji 16 października 2018 r. Dnia 26 października 2018 r. wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania przetargowego na zakup samochodów. Przewidziano odbiór samochodów do 18 marca 2019 r. 

32 Decyzja Ministra Finansów z 13 października 2018 r. Zmiana planu zatwierdzona przez Komendanta 
Głównego Policji 16 października 2018 r. Video Spectral Comparator (200 tys. zł) – wyłonienie wykonawcy w 
drodze postępowania przetargowego szacowane było na początek grudnia 2018 r. i po podpisaniu umowy 
planowano 6 tygodni na dostawę sprzętu. Siłownie telekomunikacyjne (180 tys. zł) – wydłużono termin 
realizacji zadania ze względu na co najmniej trzymiesięczny termin dostarczenia akumulatorów i trwające 
prace nad adaptacją pomieszczenia, w którym będą zamontowane siłownie. 
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 11 947,0 tys. zł (poz. 69), z tego: 1 666,6 tys. zł – na „Program Modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
na lata 2017-2020”33, „Zwiększenie konkurencyjności i wynagrodzeń 
pracowników cywilnych”, „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy” (środki w kwocie 51,8 tys. zł nie zostały wydatkowane i zostały 
objęte blokadą34); 10 280,4 tys. zł – na budowę nowych oraz adaptację i 
rozbudowę obiektów – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia 
„Inwestycje budowlane” w ramach Programu Modernizacji Policji; 

 2 390,0 tys. zł (poz. 79) – na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją 
zadań przez Policję;   

 7 022,4 tys. zł (poz. 92) – na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt transportowy”  
w ramach Programu Modernizacji Policji. 

Zmian w planie finansowym Komendy dokonano po wydaniu decyzji Ministra 
Finansów i otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu zmian w planie finansowym przez 
Komendanta Głównego Policji. 

Z przyznanych środków wykorzystano kwotę 28 558,0 tys. zł, tj. 93,6%. 
Z pozostałych środków w wysokości 1 961,8 tys. zł kwota 1 910,0 tys. zł stanowiła 
wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego35, a kwota 51,8 tys. zł na 
wniosek Komendy została objęta blokadą. 

Badanie wykorzystania środków z rezerw celowych w łącznej wysokości 
4 741,7 tys. zł (15,5% kwot zwiększających plan środkami z tych rezerw), 
przyznanych z poz. 16, 69, 92, wykazało że wykorzystano je zgodnie 
z przeznaczeniem. Wydatkowano je m.in. na realizację zadań inwestycyjnych 
(budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, rozbudowa  
Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie), zakup samochodów i zakup paliwa. 

Komenda nie otrzymała środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.  

(akta kontroli str. 237, 307-469, 658-659) 

2.1.3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych36 w 2018 roku wyniosły 
14 720,2 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach, i były niższe o 458,6 tys. zł 
(o 3,01%) od takich wydatków poniesionych w poprzednim roku (15 178,8 tys. zł). 
W 2018 roku główną pozycją wydatków z tego tytułu były zaksięgowane w § 3070  
w kwocie 14 554,1 tys. zł (98,9% ogółem z tego tytułu) wydatki osobowe 
niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, m.in. ustawowe należności  
funkcjonariuszy, takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, 
równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa.                       

(akta kontroli str. 150-161, 644) 

2.1.4. Zrealizowane wydatki bieżące Komendy w 2018 r. wyniosły 427 378,2 tys. zł, 
tj. 100,0% planu po zmianach (427 555,4 tys. zł). Wykonanie wydatków 
w porównaniu do 2017 r. było niższe o 1 658,9 tys. zł, tj. o 0,4%.  

(akta kontroli str. 644) 

                                                      
 
33 Dalej: „Program Modernizacji Policji”. 
34 Niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich. 
35 Zadania na kwotę łączną 1 910,0 tys. zł zostały wpisane do załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346).  

36 §§ 302, 303 i 307. 
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Wydatki na wynagrodzenia37 wyniosły w 2018 r. ogółem 347 075,5 tys. zł 
i w stosunku do 2017 r. (337 645,6 tys. zł) nastąpił wzrost o 2,8%. Wykonanie było 
zgodne z planem finansowym Komendy po zmianach i wyniosło 100,0%. 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 6 113,9 osób w przeliczeniu na pełne 
etaty, z czego w Centralnym Biurze Śledczym Policji 87,5 osób, w Komendzie 
1 256,5 osób, w komendach powiatowych Policji 4 769,9 osób. Przeciętne 
zatrudnienie w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 (6 039,9 osób) było wyższe o 74 
osoby (o 1,2%). Największy wzrost zatrudnienia w 2018 r. miał miejsce w 
komendach miejskich i powiatowych Policji: o 52 osoby. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego  
w 2018 r. wyniosło 4 730,73 zł i było wyższe o 72,19 zł (wzrost o 1,6%)  
w porównaniu do roku 2017 (4 658,54 zł).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego zwiększyło się w 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego: 
w statusie zatrudnienia 0138 z 2 976,26 zł do 3 050,00 zł (wzrost o 2,5%), w statusie 
zatrudnienia 0339 z 3 610,36 zł do 3 655,85 zł (wzrost o 1,3%), w statusie 
zatrudnienia 1140 z 4 961,17 zł do 5 033,47 zł (wzrost o 1,5%).  

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe41 (§ 4170) wyniosły 741,7 tys. zł  
i w porównaniu do 2017 r. (780,6 tys. zł) zmniejszyły się o 38,9 tys. zł, tj. o 5,0%.   

(akta kontroli str. 150-161, 207-212, 471-473, 613, 662, 677)  

2.1.5. Na wydatki majątkowe Komenda zaplanowała kwotę 6 523,0 tys. zł 
(inwestycje – 5 499,0 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 1 024,0 tys. zł)42. W trakcie roku 
zwiększono planowane wydatki, dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami lub 
zrezygnowano z realizacji zadań i plan po zmianach wyniósł 29 536,8 tys. zł 
(inwestycje - 18 543,7 tys. zł, zakupy inwestycyjne - 10 993,1 tys. zł)43. 

(akta kontroli str. 65-66) 

Na kwotę 6 523,0 tys. zł zaplanowano realizację 16 zadań. W trakcie roku 
zrezygnowano z realizacji siedmiu zadań na kwotę 1 303,5 tys. zł oraz zmniejszono 
zakres jednego zadania o 1 640 tys. zł.  

Zmiany w planie w zakresie zakupów inwestycyjnych wynikały m.in. z konieczności 
doposażenia Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, zakupu serwera wraz  
z oprogramowaniem w związku z awarią systemu aplikacji ERCDŚ44, doposażenia 
patroli wodnych w skutery. 

Zmiany w zakresie inwestycji budowlanych wynikały z następujących zdarzeń: 

 dla zadania KWP w Bydgoszczy ul. Iławska 1 – modernizacja wraz  
z termomodernizacją budynków zaplecza technicznego, wykonawcę robót 
budowlanych wyłoniono dopiero w czwartym postępowaniu o zamówienie 
publiczne, zakończonym zawarciem umowy 20 grudnia 2018 r.;   

 dla zadania KMP Bydgoszcz – przebudowa i modernizacja z termomodernizacją 
budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy; ze względu na przedłużające 
się postępowanie o zamówienie publiczne, zakończone zawarciem umowy  

                                                      
 
37 Według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70. 
38 Pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia. 
39 Członkowie korpusu służby cywilnej. 
40 Funkcjonariusze Policji. 
41 Umowy zlecenia i ekspertyzy wykonane przez biegłych. 
42 Według planu na 9 lutego 2018 r. z uwzględnieniem wydatków sklasyfikowanych w paragrafach z czwartą 

cyfrą „7” i „9”.  
43 Z uwzględnieniem wydatków sklasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą „7” i „9”. 
44 Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych. 



 

14 

 

3 sierpnia 2018 r., zmniejszył się możliwy do zrealizowania w 2018 r. zakres 
robót budowlanych; 

 dla zadania KPP Rypin – budowa nowej siedziby przy ul. Sportowej – 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Komenda odstąpiła od 
umowy w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przez Wykonawcę. Kolejne postępowanie rozstrzygnięto w styczniu 2019 r.  

Naczelnik Wydziału Finansów Komendy podała, że konieczność aktualizacji 
wartości kosztorysowej inwestycji spowodowana była: obciążeniami nowym 
systemem rozliczania VAT dla robót budowlanych, zapisami umownymi dotyczącymi 
wymogu zatrudnienia (aspekt społeczny), wzrostem płacy minimalnej, znacznym 
wzrostem wynagrodzeń w budownictwie w odniesieniu do pracowników 
wykwalifikowanych, zmianami na rynku budowlanym, skutkującymi znacznym 
wzrostem cen materiałów budowlanych.   

(akta kontroli str. 67-76, 189-193)  

W trakcie roku wprowadzono do planu finansowego Komendy wydatki na zakupy 
inwestycyjne (pierwotnie w kwocie 1 024,0 tys. zł45) w ramach sześciu zadań 
10 618,1 tys. zł (plan po zmianach – 10 993,1 tys. zł), z tego na:  

 zakup sprzętu transportowego (PMP – rezerwa celowa, współfinansowanie ze 
środków Funduszu, 118 samochodów oznakowanych SUV, 34 samochody 
nieoznakowane SUV, samochód oznakowany furgon do przewozu psa 
służbowego, przyczepa autolaweta) – 7 022,4 tys. zł.  

 zakup samochodu związanego ze stosowaniem środków ochrony i pomocy dla 
pokrzywdzonego i świadka – 165 tys. zł;   

 zakup środków transportu – Program Modernizacji Policji (autobus, autolaweta, 
dwa samochody nieoznakowane SUV) – 664,4 tys. zł; 

 zakup czterech samochodów z napędem hybrydowym (na podstawie umowy 
z WFOŚiGW) – 312,3 tys. zł; 

 program komputerowy „Mercury”, licencja mAnalyser, dron z kamerą 
termowizyjną, zestaw komunikacyjny dla dwóch nurków i osoby nadzorującej, 
terminal pocztowy – 544 tys. zł;   

 zakup sprzętu informatyki i łączności oraz techniki policyjnej, m.in. siłownie 
telekomunikacyjne – 180 tys. zł; zakup sprzętu transportowego – 1 530 tys. zł; 
video spectral comparator46 – 200 tys. zł. Zakupy te przeniesiono do realizacji 
na 2019 r.  

Naczelnik Wydziału Finansów Komendy podała, że powody uwzględnienia 
powyższych zadań w planie w trakcie roku budżetowego 2018 r. były następujące: 
Komenda została wytypowana do przeprowadzenia postępowania przetargowego 
na zakup samochodów dla jednostek Policji w całym kraju (dwa pierwsze zadania); 
zapewnienie ochrony i pomocy pokrzywdzonym i świadkom; wymiana 
wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu; obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz 
ograniczenie negatywnych skutków emisji spalin dla środowiska; doposażenie 
policjantów w sprzęt specjalistyczny.   

(akta kontroli str. 189-193, 650-654) 

Wydatki majątkowe Komendy w 2018 roku zamknęły się kwotą 23 408,6 tys. zł 
(92,5% planu po zmianach), z tego wydatki inwestycyjne – 14 325,5 tys. zł (w tym 
1 555,2 tys. zł wkładu krajowego do projektu realizowanego z udziałem środków 

                                                      
 
45 § 6060 – 375,0 tys. zł i § 6062 – 649, 0 tys. zł. Z zadania na kwotę 649, 0 tys. zł - zakup sprzętu w ramach 

programu Hercule III zrezygnowano. 
46 Aparatura do badań dokumentów. 
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europejskich) i wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 083,1 tys. zł. Wydatki te były 
wyższe o 8 828,4 tys. zł (o 60,6%) od wydatków majątkowych z 2017 roku47. Wzrost 
wydatków majątkowych związany był głównie z pozyskaniem środków na 
termomodernizację budynków KWP i Komendy Miejskiej Policji oraz zakupem 
samochodów dla jednostek Policji w całym kraju. W ramach wydatków majątkowych 
w 2018 r. nie wykorzystano kwoty z rezerwy celowej (poz. 25 i poz. 34) w wysokości 
1 910,0 tys. zł, które ujęto jako wydatek niewygasający z upływem roku 
budżetowego - video spectral comparator (200 tys. zł), siłownie telekomunikacyjne 
(180 tys. zł), zakup samochodów (1 530 tys. zł). 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przekazane zostało dofinansowanie ze 
środków UE do realizowanych dwóch projektów48 w kwocie łącznej 4 218,2 tys. zł, tj. 
100% planu.  

(akta kontroli str. 150-161, 196, 307-310, 648) 

2.1.6. Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 29 329,7 tys. zł i w porównaniu do 
stanu na koniec 2017 r. (27 324,3 tys. zł) uległy zwiększeniu o 2 005,4 tys. zł, 
tj. o 6,8%. Składały się na nie głównie zobowiązania z tytułu: nagród rocznych dla 
funkcjonariuszy (§ 4070 – 21 809,3 tys. zł49), dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
(§ 4040 – 3 272,6 tys. zł), wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń 
wypłacane funkcjonariuszom (§ 3070 – 691,7 tys. zł50). Nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne oraz wydatki lub zobowiązania z tytułu odsetek za nieterminowe 
regulowanie zobowiązań. 

Naczelnik Wydziału Finansów Komendy podała, że wzrost zobowiązań w 2018 r. 
z tytułu nagród rocznych dla funkcjonariuszy oraz dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego w stosunku do 2017 r. wynikał ze wzrostu zatrudnienia, a także z awansu  
z kursanta na policjanta. Ponadto wydatki w § 3070 obejmują głównie świadczenia 
wypłacane na wniosek (np. dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, 
pomoc mieszkaniowa na zakup lokalu) i w sytuacji, gdy wpłynęły w grudniu, 
ujmowane są jako zobowiązania.    

(akta kontroli str. 150-161, 622-674, 677)  

2.1.7. Oceną objęto populację wszystkich wydatków pozapłacowych Komendy 
o wartości co najmniej 500 zł, która stanowiła kwotę 74 963,5 tys. zł (tj.16,1% ogółu 
wydatków). Z populacji ocenianej (PO) do badań kontrolnych wybrano wydatki 
w kwocie 19 562,0 tys. zł, tj. 26,1% PO i 4,2% wydatków zrealizowanych w tej 
jednostce51.   

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki poniesiono zgodnie 
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

                                                      
 
47 Tj. 14 580,2 tys. zł, z tego 7 656,5 tys. zł na zakupy inwestycyjne. 
48 Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

i Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 
49 W porównaniu do zobowiązań z § 4070 na koniec 2017 r. (20 965,9 tys. zł) były wyższe. o 843,4 tys. zł, 

tj. o 4,0%. 
50 W porównaniu do zobowiązań z § 3070 na koniec 2017 r. (318,1 tys. zł) były wyższe. o 373,6 tys. zł, 

tj. o 117,4%. 
51 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 

księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta III stopnia. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS) spośród 13262 zapisów wydatków na kwotę 74 963,5 tys. zł. 
Badaniem objęto 87 zapisów wydatków na łączną kwotę 9 470,3 tys. zł, co stanowiło 12,6% populacji 
ocenianej. Z uwagi na to, że próba badawcza stanowiła jedynie 2,0% wydatków Komendy (465 507,0 tys. zł), 
dokonano doboru celowego największych wydatków – 34 zapisy łącznie w kwocie 10 091,7 tys. zł. Po 
uwzględnieniu próby wydatków dobranej metodą  monetarną (MUS) i celowo, analizą kontrolną objęto wydatki 
w kwocie 19 562,0 tys. zł (121 zapisów). 
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W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru trybów 
udzielania zamówień publicznych52 oraz wyłączenia stosowania Pzp.  

                                 (akta kontroli str. 48, 50, 55, 88-92, 94-98,181-187, 645) 

2.1.8. Badanie trzech postępowań53 w sprawie udzielenia przez Komendę zamówień 
publicznych, w wyniku których w 2018 roku wydatkowano 2 668,1 tys. zł, wykazało, 
że zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami Pzp.  

(akta kontroli str. 48, 50-54, 56-57) 

Komenda terminowo wywiązała się również z obowiązków wynikających z art. 13a 
ust. 1 i 2 oraz art. 98 ust. 1 i 2 Pzp, sporządzając plan zamówień publicznych na 
2018 rok oraz roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 roku zamówieniach, które 
27 lutego 2019 roku przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 
W planie zamówień publicznych nie zamieszczono informacji o przewidywanym 
trybie lub innej procedurze udzielania zamówień54.   

(akta kontroli str. 28-35, 41-48)  

W postępowaniach wszczynanych od 18 października 2018 roku Komenda 
stosownie do art. 10a Pzp przestrzegała wymogu komunikacji między Wykonawcą  
a Zamawiającym wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 (akta kontroli str. 36-39)   

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W 2018 roku z budżetu środków europejskich wydatkowano 4 218,20 tys. zł, co 
stanowiło 100,0% planu po zmianach i 2 852,1% wykonania z roku 2017 
(147,90 tys. zł). Wydatki poniesiono na realizację dwóch projektów:  

 Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy - projekt realizowany w okresie od 7 czerwca 
2016 r. do 31 grudnia 2020 r.; wartość projektu 10 256,4 tys. zł (w tym 
dofinansowanie - 7 262,5 tys. zł); realizacja finansowa na 31 grudnia 2018 r. – 
2 675,6 tys. zł (w tym dofinansowanie z UE - 1 890,0 tys. zł). W 2018 r. 
wydatkowano na projekt 2 533,0 tys. zł (w tym dofinansowanie z UE - 
1 825,7 tys. zł); 

 Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - projekt 
realizowany w okresie od 7 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.; wartość 
projektu 3 607,2 tys. zł (w tym dofinansowanie - 2 556,7 tys. zł), realizacja 
finansowa na 31 grudnia 2018 r. - 3 607,2 tys. zł (w tym dofinansowanie z UE - 
2 556,7 tys. zł). W 2018 r. wydatkowano 3 240,4 tys. zł (w tym z UE - 2 392,5 
tys. zł). Projekt został zrealizowany. 

Projekty termomodernizacyjne realizowane były w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności.    

                                                      
 
52 Dla wydatków w kwocie 18 951,4 zł, tj. 96,9% wydatków objętych badaniem, Komenda przeprowadziła 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego; 43,5 tys. zł (tj. 0,2% wydatków) przeprowadzono licytację 
elektroniczną; 113,9 tys. zł (tj. 0,6% wydatków) zamówienia udzielono z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 3 
pkt. 1 Pzp; 10,3 tys. zł (tj. 0,1%) zastosowano procedurę uproszczoną (usługi społeczne); 98,0 tys. zł (0,5% 
wydatków) nie zastosowano przepisów Pzp – poniżej progu; 345,0 tys. zł (tj. 1,8%) stanowiły inne wydatki, jak 
m.in.: podatki, świadczenia, delegacje. 

53 Badaniem objęto: 1) przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację wraz z termomodernizacją 
budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy – w 2018 roku wydatkowano 2 533,0 tys. zł; 2) licytację 
elektroniczną na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów służbowych policji województwa kujawsko-
pomorskiego – w 2018 roku wydatkowano 70,2 tys. zł; 3) zamówienie w trybie uproszczonym „na usługi 
społeczne” dotyczące usług medycznych z zakresu medycyny pracy wykonywanych na rzecz policjantów i 
pracowników Policji – w 2018 roku wydatkowano 64,9 tys. zł.   

54 Por. stwierdzone nieprawidłowości. 
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Objęte badaniem wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 4 218,20 tys. zł 
(100%) zrealizowano prawidłowo, do wysokości określonej w planie finansowym 
oraz przeznaczono na cel i zadanie określone w umowie o dofinansowanie. Wydatki 
zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, na podstawie umów zawartych 
z wykonawcami robót budowlanych, wyłonionymi w trybie przetargu 
nieograniczonego. Płatności zostały zrealizowane terminowo. 

                                            (akta kontroli str. 214-225, 196, 615-638, 646-648) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

2.3.1. W 2018 roku Komenda w ramach trzech funkcji państwa w układzie 
zadaniowym (2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, 
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, 12. Środowisko) 
realizowała cztery zadania (2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie 
przestępczości, 2.4. Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa, 12.3 Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu).  

 (akta kontroli str. 202-203)   

W 2018 r. Komenda osiągnęła planowane wartości mierników stopnia realizacji 
zadań, tj. m.in: 

 na zadanie 2.1. wydatkowano 464 655,9 tys. zł (99,6 % planu), osiągając 
wartość miernika „średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia w danym 
okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności” 180,7 przy zakładanych co 
najmniej 194; 

 na podzadanie 2.1.4. – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym wydatkowano 
42 684,5 tys. zł (99,9 % planu), osiągając wartość miernika „procentowy udział 
policjantów ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze” 
57,25% przy planowanym minimalnym 52,86%; 

 na podzadanie 11.4.2. – Pozamilitarne przygotowania obronne wydatkowano 
11,2 tys. zł tj. (100,0% planu), osiągając wartość miernika „relacja liczby zadań 
wykonanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych” 100% przy planowanym minimum 77%; 

 na podzadanie 12.3.1. – Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom 
klimatu wydatkowano 4 973,9 tys. zł (100,0 % planu), osiągając wartość 
miernika „liczba zrealizowanych zadań / liczba jednostek zakupionego sprzętu” 
dwa zadania i cztery jednostki zakupionego sprzętu, tj.100% planowanego 
wykonania wartości miernika na koniec roku budżetowego. 

(akta kontroli str. 162-175, 202-203)  

Zgodnie z ustaloną przez Dyrektora Biura Finansów KGP Procedurą planowania 
wydatków Policji oraz ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań z wykonania 
planu w układzie zadaniowym w 2018 r., cele i mierniki realizacji działań, podzadań  
i zadań zostały określone przez CBŚP oraz Biura KGP, nadzorujące realizację 
zadań wybranych służb. Ich wartości bazowe stanowiły wielkości osiągnięte dla całej 
Policji w 2016 r. Wartości prognozowane na 2018 r. zostały określone na podstawie 
informacji zebranych z Biur merytorycznych KGP. 
Naczelnik Wydziału Finansów Komendy podała, że monitorowanie wykonania planu 
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym Komendy dokonywane było co 
najmniej raz w miesiącu na podstawie ewidencji księgowej wydatków. Analiza 
i monitorowanie mierników dokonywane były na bieżąco przez kadrę kierowniczą  
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odpowiedzialną merytorycznie za realizację zadań.  

(akta kontroli str. 602-612, 649)  

2.3.2. Projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby 
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy” realizowany był w ramach umowy 
o dofinansowanie, którą zawarto 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Komendą  
a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie55.  
Zgodnie z wnioskiem o refundację (pełniącym także funkcję sprawozdawczą) 
z 9 stycznia 2019 r. za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., nie 
osiągnięto wskaźników produktu i rezultatu, ponieważ termin zakończenia projektu 
ustalono do 31 grudnia 2020 r. 

Projekt „Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku” 
realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie, którą zawarto 2 marca 2017 r. 
pomiędzy Komendą a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W 2018 r. projekt został zrealizowany rzeczowo. 
Zgodnie z wnioskiem końcowym o refundację (pełniącym także funkcję 
sprawozdawczą) z 9 stycznia 2019 r. za okres od 1 października 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r., realizacja przyjętych wskaźników przedstawiała się następująco: 
wskaźniki produktu 

 liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.; 

 powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 841 m2. 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego do realizacji w roku 2019 

 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 344,00 tony 
równoważnika CO2, osiągnięto 331,70, tj. 96,4%; 

 zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 2 687,00 
GJ/rok, osiągnięto 2 602,48, tj. 96,9%; 

 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 32,00 MWh/rok, osiągnięto 12,78, 
tj. 39,9%; 

 ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 572,00 GJ/rok, osiągnięto 2 648,51, 
tj. 103,0%; 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 
1 024 722,00 KWh/rok, osiągnięto 978 111,33, tj. 95,5%. 

Prace termomodernizacyjne obejmowały m.in.: docieplenie ścian i stropodachu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzła cieplnego, wymianę 
oświetlenia na energooszczędne. 

  (akta kontroli str. 194-197, 615-638)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W sporządzonym przez Komendę planie zamówień publicznych na 2018 rok, 
zatwierdzonym 9 marca 2018 roku, nie zamieszczono informacji o przewidywanym 
trybie lub innej procedurze udzielenia zamówień, o której mowa w art. 13a ust. 2 
pkt 3 Pzp.   

(akta kontroli str. 27-35, 48) 

                                                      
 
55 Aneksem z 26 września 2017 r. zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych z 7 587,2 tys. zł do 

8 544,1 tys. zł. Aneksem z 19 kwietnia 2018 r. zmniejszono całkowity koszt realizacji projektu z 16 837,3 tys. zł 
do 10 256,4 tys. zł oraz zmieniono okres kwalifikowalności projektu z okresu 7.06.2016 r.-31.12.2019 r. na 
okres 7.06.2016 r.-31.12.2020 r. Na 31 grudnia 2018 r. trwały prace budowlane. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Z-ca Komendanta wyjaśnił, że nieprawidłowość ta wynikła z omyłki osoby 
sporządzającej plan zamówień publicznych, a nowy plan zamówień na 2019 rok 
został odpowiednio skorygowany.  

  (akta kontroli str. 60) 

W planie zamówień na 2019 r. podano m.in. informację o przewidywanym trybie lub 
innej procedurze udzielenia zamówień. 

(akta kontroli str. 7) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Komendę wydatków 
z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach planu finansowego na 
2018 rok. Komenda gospodarowała środkami budżetowymi w sposób celowy 
i gospodarny. Objęte badaniami wydatki zrealizowano prawidłowo, do wysokości 
określonej planem finansowym, w sposób efektywny i terminowy. Stwierdzona 
nieprawidłowości w planie zamówień publicznych miała charakter formalny i nie 
wpłynęła na dokonane wydatki i prawidłowość udzielonych zamówień publicznych. 

3. Sprawozdawczość 

3.1. Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Komendę rocznych 
sprawozdań za 2018 rok:  

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

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

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

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

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.    

(akta kontroli str. 110-111, 125-126, 150-155, 196-197, 199-203, 207-209, 213, 283-
306) 

3.2. W 2017 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w zakresie ustalania 
i dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
i publicznoprawnym. Audytem objęte zostało sprawozdanie Rb-N i ewidencja 
odpisów aktualizujących wartość należności. System ustalania i ewidencjonowania 
otrzymał ocenę w pełni zgodną.  

 (akta kontroli str. 283-285) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez KWP sprawozdania 
budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Sporządzono je 
prawidłowo i we właściwych terminach przekazano Komendzie Głównej Policji. 
Dane w sprawozdaniach wynikały z zapisów w ewidencji księgowej. W związku  
z ustaleniami kontroli NIK wykazane w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N należności 
zostały zawyżone o 2,3 tys. zł, co wymagało ich korekty.    

4. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji  

4.1. Analiza wykonania planu finansowego 

Wykonanie planu finansowego Funduszu w 2018 roku wyniosło 3 265,1 tys. zł, co 
stanowiło 98,8% zakładanego planu i było wyższe o 321,4 tys. zł (9,8%) od 
wykonania w 2017 roku. Koszty Funduszu składały się z kosztów własnych realizacji 
zadań, które wyniosły 1 892,1 tys. zł (98,0% planu), oraz kosztów inwestycyjnych w 
wysokości 1 373,0 tys. zł (100,0% planu).  
Zrealizowane przychody Funduszu w 2018 roku wyniosły 3 262,8 tys. zł i były 
wyższe o 2 262,8 tys. zł (69,4%) od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 
2018 r. W porównaniu do 2017 roku przychody były wyższe o 318,1 tys. zł (9,7%). 
Przychody Funduszu pochodziły z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego  
w wysokości 3 260,1 tys. zł (99,9%) oraz wpłat od innych jednostek w wysokości 
2,7 tys. zł (0,1%).  
Stan Funduszu na koniec 2018 r. wyniósł 55,7 tys. zł i był wyższy o 4,7 tys. zł (8,4%) 
od stanu na początku roku. Stan Funduszu na koniec roku obejmował środki 
pieniężne w kwocie 34,9 tys. zł oraz zobowiązania w kwocie 20,8 tys. zł. 

  (akta kontroli str. 17) 

W realizacji wykonania planu finansowego Funduszu nie stwierdzono istotnych 
odchyleń w stosunku do planu z uwzględnieniem dokonywanych w ciągu roku zmian 
w planie. W przypadku dwóch56 zadań wykonanie w 2018 roku było wyższe od 
wykonania w 2017 roku o odpowiednio 23,3% i 75,9%. Ww. różnica wynikała  
z decyzji podmiotów uprawnionych, co do celu i wysokości dofinansowania 
jednostek Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. 

  (akta kontroli str. 17, 58) 

W 2018 roku środki Funduszu zostały wykorzystane przede wszystkim na: 
rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby (1 588,9 tys. zł), zakup 
35  samochodów (1 271,8 tys. zł), zakup urządzeń do wykrywania narkotyków 
(60,0 tys. zł), zakup usług remontowych (57,7 tys. zł), zakup sprzętu 
informatycznego (57,6 tys. zł), zakup sprzętu specjalnego (48,8 tys. zł) oraz na 
nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie (37,0 tys. zł). 

  (akta kontroli str. 18) 

4.2. Ocena realizacji zadań  

Zadania ujęte w planie finansowym w układzie zadaniowym Funduszu były zbieżne 
z zadaniami określonymi w art. 13 ustawy o Policji. W Funduszu określono cele57 

                                                      
 
56 Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie oraz współfinansowanie wydatków bieżących jednostek 

organizacyjnych Policji. 
57 Tj. zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez m.in.: optymalizację wsparcia wykonywania zadań Policji, 

podwyższenie sprawności reakcji Policji na zdarzenie, zapewnienie optymalnej liczby policjantów ruchu 
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i mierniki dla poszczególnych zadań i podzadań. Wartości bazowe mierników 
stopnia realizacji celów stanowiły wielkości osiągnięte w 2016 roku dla całej Policji, 
natomiast wartości prognozowane na 2018 rok zostały określone na podstawie 
informacji zebranych z Biur merytorycznych KGP. Analiza mierników (14) 
zrealizowanych w 2018 roku w ramach czterech zadań Funduszu wykazała, że 
Komenda osiągnęła wymagane wartości, tj. m.in.: 

 na zadanie 2.1.1. – System bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 
0,03 tys. zł58 (98,2% planu), osiągając wartość miernika „wskaźnik 
zabezpieczania potrzeb (w %)” 44,5% przy planowanych 23,7%; 

 na zadanie 2.1.3. – Działania służby prewencyjnej wydatkowano 2 500,8 tys. zł 
(98,6% planu), osiągając wartość miernika „średni czas reakcji na zdarzenie 
(min.)” 10.07 min. przy planowanych nie więcej niż 11 min.; 

 na zadanie 2.1.4. – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym wydatkowano 311,0 tys. 
zł (99,5% planu), osiągając wartość miernika „procentowy udział policjantów 
ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze” 57,3% przy 
planowanych 52,9%; 

 na zadanie 2.1.6 – Działania służb kryminalnej i śledczej wydatkowano 449,8 tys. 
zł (99,0% planu), osiągając wartość miernika „poziom skuteczności poszukiwań 
osób” 1,01 przy planowanym większym bądź równym 1,01. 

  (akta kontroli str. 10-11, 602-612) 

Naczelnik Wydziału Finansów Komendy podała, że monitorowanie wykonania planu 
wydatków Funduszu w układzie zadaniowym dokonywane było na podstawie 
ewidencji księgowej wydatków. Ponadto analiza i monitorowanie mierników 
odbywała się na bieżąco na podstawie danych przekazanych przez poszczególne 
piony. Natomiast pomiary efektów rzeczowych dokonywane były na podstawie 
celów i mierników określanych przez CBŚP i Biura merytoryczne KGP. 

 (akta kontroli str. 58, 603-611) 

4.3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez Komendę rocznych sprawozdań 
Funduszu za 2018 rok:  

 Rb-33 z wykonania planu finansowego Funduszu; 

 Rb-40 z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, 
planu finansowego Funduszu; 

 Rb-BZ2 z wykonania planu finansowego Funduszu w układzie zadaniowym. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach Funduszu były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i  prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.    

(akta kontroli str. 291-293, 295-287) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu 
i realizację jego zadań, a także opiniuje pozytywnie sporządzone sprawozdania 
budżetowe.   

 
                                                                                                                                       
 

drogowego pełniących służbę na drogach, podwyższenie skuteczności poszukiwań osób ukrywających się 
przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 

58 Zgodnie z sprawozdaniem Rb-BZ2. 
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VI Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o skorygowanie 
zapisów w sprawozdaniu Rb-N w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 
roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.  

VII Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie 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. 

   

Bydgoszcz,          marca  2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 

Barbara Antkiewicz Andrzej Maciejski  

gł. specjalista kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 

Tomasz Klause  

gł. specjalista kontroli państwowej  

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

podpis 
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