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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy1, ul. Dwernickiego 1, 85-915 
Bydgoszcz 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 
 

Podstawa prawna 

Generał dywizji Dariusz Łukowski, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych2, 

od 5 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/3/2019 z 9 stycznia 2019 r.  

2. Artur Nierebiński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/4/2019 z 9 stycznia 2019 r. 

3. Tomasz Klause, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/33/2019 z 28 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

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

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- 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 nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych 57 jednostek. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- kontrola wykonania dochodów budżetowych, 

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

- kontrola stanu należności pozostałych do zapłaty, 

                                                      
1 Dalej: „Inspektorat” lub „IWsp SZ”. 
2 Dalej: „Szef Inspektoratu”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej „ustawa o NIK”. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonanych w planie finansowym 
dochodów i wydatków IWsp SZ w trakcie roku budżetowego, 

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

- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków poniesionych przez Inspektorat  
z konta dysponenta drugiego stopnia, 

- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

- analiza prawidłowości sporządzania wybranych sprawozdań, 

- analiza stosowanych przez dysponenta drugiego stopnia instrumentów nadzoru 
nad wykonaniem budżetu państwa przez podległych 57 dysponentów środków 
budżetu państwa. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Szef Inspektoratu jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia 
w części 29 - Obrona narodowa. W 2018 r. Szefowi Inspektoratu podlegało 57  
dysponentów trzeciego stopnia środków budżetowych. 

Do zadań Inspektoratu należało m.in.: organizowanie i kierowanie systemem 
wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych (w tym jednostek wojskowych użytych lub 
przebywających poza granicami państwa), kierowanie procesem planowania 
i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) 
i państwa wysyłającego, zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami 
inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia. Do zadań 
Inspektoratu należało także dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi 
i jednostkami wojskowymi oraz ich szkolenie, wykonywanie zadań związanych 
z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, 
akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 
Zadaniem IWsp SZ było także oczyszczanie terenów z wojskowych materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwianie, współpraca z innymi 
organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa. 

Inspektorat we współdziałaniu z Inspektoratem Uzbrojenia odpowiada w Siłach 
Zbrojnych RP za realizację prac rozwojowych w obszarach realizowanych przez 
podległe Szefowi IWsp SZ ośrodki badawczo-wdrożeniowe i badawcze. IWsp SZ 
jest organem zarządzania systemami kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi. 
Zadania te realizuje we współdziałaniu z komórkami Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Inspektoratem Uzbrojenia i agencją właściwą do spraw 
zagospodarowania mienia zbędnego w Siłach Zbrojnych.  

Inspektorat niebędący dysponentem trzeciego stopnia realizował wydatki 
bezpośrednio z konta dysponenta drugiego stopnia. 

W 2018 r. Inspektorat wraz z 57 podległymi dysponentami trzeciego stopnia wykonał 
dochody budżetowe w kwocie 95 540,3 tys. zł (w 2017 r. 94 640,8 tys. zł), w tym 
2 254,3 tys. zł (w 2017 r. – 6 422,9 tys. zł) to dochody wykonane bezpośrednio 
przez IWsp SZ. 

Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 17 225  662,9 tys. zł (w 2017 r. 
– 16 194 082,2 tys. zł), w tym 285 539,8 tys. zł (w 2017 r. 192 675,5 tys. zł), 
stanowiły wydatki IWsp SZ.  
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Ww. wielkości obejmowały odpowiednio 58,1% dochodów i 41,1% wydatków 
w części 29 – Obrona narodowa5. W 2018 r. Inspektorat nie realizował wydatków 
budżetu środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 11-14, 24-238,239-280, 672-707, 736-760, 778-781, 800-
827, 949-959, 1011-1012, 1212-1213) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia6, że Szef Inspektoratu prawidłowo realizował 
ustalony plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym 
i zadaniowym. Wydatki ponoszone były zgodnie z przeznaczeniem, w ramach 
ustalonych kwot i zostały poniesione w celu wykonania zadań statutowych. 
Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. Nie wystąpiły 
u dysponenta drugiego stopnia przypadki nieterminowych płatności skutkujących 
zapłaceniem odsetek lub kar. Objęte badaniem sprawozdania za 2018 r. zostały 
przekazane w wymaganych terminach. Prawidłowo sporządzono sprawozdania 
w zakresie operacji finansowych.  
NIK zauważa, że roczne sprawozdania: o stanie środków na rachunkach bankowych 
państwowych jednostek budżetowych – Rb-23, z wykonania planu dochodów 
budżetowych – Rb-27 oraz z wykonania planu wydatków budżetu państwa – Rb-28 
w zakresie wykazanych dochodów i wydatków nie odzwierciedlały danych ujętych 
w prowadzonych księgach rachunkowych. W szczególności nie wynikały 
bezpośrednio z obrotów konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (gdyż nie 
zachowano na nim zasady czystości obrotów) oraz nie prowadzono do nich 
ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych, wymaganej przepisami rozporządzenia w sprawie rachunkowości7. 
Ponadto w sprawozdaniach Rb-28 za grudzień 2018 r. (w Inspektoracie 
i w podległych mu 57 jednostkach) nie zostały wykazane zobowiązania powstałe 
w 2018 r. z tytułu dodatkowego uposażenia oraz wynagrodzenia rocznego 
(tzw. „trzynastek”) na kwotę 540,2 mln zł.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. Inspektorat wraz z podległymi 57 dysponentami trzeciego stopnia wykonał 
dochody budżetowe w kwocie 95 540,3 tys. zł, które były wyższe o 37,1% od 
zaplanowanych na podstawie ustawy budżetowej na rok 20188 (69 664,0 tys. zł) 
oraz wyższe o 898,3 tys. zł, tj. o 1,0%, od wykonanych w 2017 r. (94 640,8 tys. zł). 

Dochody wykonane bezpośrednio przez IWsp SZ wyniosły 2 254,3 tys. zł i były 
wyższe o 49,3% od planowanych (1 510 tys. zł) oraz niższe o 64,9% od 
wykonanych w 2017 r. (6 422,9 tys. zł).  

                                                      
5 Odpowiednio dochody i wydatki części 29 w 2018 r. – 164 485,6 tys. zł oraz 41 800 163,3 tys. zł. 
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie 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. poz. 1911, ze zm.), dalej: 
„rozporządzenie w sprawie rachunkowości”. 
8 Ustawa budżetowa na 2018 r. z 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Głównymi źródłami dochodów budżetowych (stanowiącymi 86,5% wartości ogółem) 
były: 

 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 
41 289,7 tys. zł, 

 wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 23 620,8 tys. zł, 

 wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 17 713,3 tys. zł. 

Najwyższe kwoty dochodów w § 0950 zrealizowali następujący dysponenci: 
2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie – 11 223,0 tys. zł (11,8% ogółu 
dochodów), 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu – 3 599,3 tys. zł (3,8%) i 
3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie – 2 741,5 tys. zł (2,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 239-283, 317-328, 736-739) 

Największe różnice w wykonaniu dochodów w § 0950 (plan – 29 098 tys. zł, 
wykonanie – 41 289,7 tys. zł, tj. 141,9% planu) w stosunku do dochodów 
zaplanowanych wystąpiły u 12 dysponentów trzeciego stopnia, m.in. w: 42. Bazie 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu o 3 022,2% (plan 50 tys. zł / wykonanie 
1 511,1 tys. zł), 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie o 2 544,2% (67,5 tys. zł / 
1 717,4 tys. zł), Rejonowym Zarządzie Infrastruktury9 w Bydgoszczy o 1 441,5% 
(150 tys. zł / 2 162,2 tys. zł), 34. Wojskowym Oddziale Gospodarczym10 
w Rzeszowie o 1 439,9% (40 tys. zł / 576,0 tys. zł), 24. WOG w Giżycku o 1 346,8% 
(40 tys. zł / 538,7 tys. zł), 33. WOG w Nowej Dębie o 969,4% (20 tys. zł / 
193,9 tys. zł), 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie o 934,1% (10 tys. zł 
/ 94,4 tys. zł) oraz w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury w Warszawie o -967,7% 
(400 tys. zł / -3 870,6 tys. zł)11. 

Ponadto siedem jednostek w ogóle nie zaplanowało dochodów w § 0950, 
a wykonały je w kwotach od 2 673,8 tys. zł do 1,1 tys. zł. Najwyższe 
niezaplanowane dochody w tym zakresie wykonały: 13. WOG w Grudziądzu – 
2 673,8 tys. zł oraz RZI w Lublinie – 380,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 319-326, 329-330,333-334, 338-380) 

Największe różnice w wykonaniu dochodów w § 0940 (plan 15 229 tys. zł, 
wykonanie 23 623,3 tys. zł, tj. 155,1%) w stosunku do dochodów zaplanowanych 
wystąpiły u 10 dysponentów, m.in. w: 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 
o 23 197,8% (plan 1,1 tys. zł / wykonanie 255,2 tys. zł), 31. WOG w Zgierzu 
o 6 087,6% (15 tys. zł / 913,1 tys. zł), Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu 
o 2 703,9% (0,7 tys. zł / 18,9 tys. zł), RZI w Szczecinie o 1 525,5% (162,5 tys. zł 
/ 2 479 tys. zł), Stołecznym Zarządzie Infrastruktury w Warszawie o 840,7% (80 tys. 
zł / 672,6 tys. zł, RZI w Bydgoszczy o 826,2% (100 tys. zł /826,2 tys. zł). 

Ponadto 35 jednostek w ogóle nie zaplanowało dochodów w § 0940, a wykonało je 
w kwotach od 1 550,0 tys. zł do 0,1 tys. zł. Najwyższe niezaplanowane dochody 
wykonały: RZI w Gdyni – 1 550 tys. zł, 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie 
– 186,1 tys. zł i 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu – 149,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 329- 332, 338-380) 

Największe różnice w wykonaniu dochodów w § 0970 (plan 13 994,0 tys. zł, 
wykonanie 17 713,3 tys. zł, tj. 126,6%) w stosunku do dochodów zaplanowanych 

                                                      
9 Dalej: „RZI”. 
10 Dalej: „WOG”. 
11 Niewykonanie planu dochodów przez tę jednostkę spowodowane było koniecznością zwrotu (w wyniku 
zawartych ugód sądowych) części potrąconych kar umownych z tytułu nieterminowego zakończenia przez 
wykonawców robót w wysokości 3 626,5 tys. zł oraz 505,0 tys. zł. 
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wystąpiły u 10 dysponentów, m.in. w: RZI w Lublinie o 10 289,0% (11,8 tys. zł / 
1 214,1 tys. zł), 3. Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie o 9 703,2% 
(1,0 tys. zł / 97,0 tys. zł), 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie o 4 256,9% 
(1,1 tys. zł / 46,8 tys. zł), Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej12 
w Celestynowie o 2 789,8% (7,0 tys. zł / 195,3 tys. zł), Komendzie Portu Wojennego 
w Gdyni o 622% (113,8 tys. zł / 708,3 tys. zł), 2. WOG we Wrocławiu o 606% 
(282,2 tys. zł / 1 711,7 tys. zł), 11. WOG w Bydgoszczy o 531,5% (107 tys. zł / 
568,7 tys. zł), Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu o 477,4% (54,7 tys. zł / 
261,1 tys. zł). 

Ponadto siedem jednostek nie zaplanowało dochodów, a wykonały je w kwotach 
od 87,9 tys. zł do 0,1 tys. zł. Najwyższe niezaplanowane dochody wykonały: 
IWsp SZ w Bydgoszczy – 87,9 tys. zł i 26. WOG w Zegrzu – 42,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 329-330, 335-337, 338-380) 

Na dochody wykonane bezpośrednio przez Inspektorat w kwocie 2 254,3 tys. zł 
złożyły się m.in.:  

 zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych z tytułu rozliczenia not 
kredytowych za godziny lotów samolotów, w ramach programu The Strategic Air 
Lift Interim Solution (SALIS) w kwocie 2 124,1 tys. zł,  

 wpływy z tytułu orzeczeń z wyroków sądowych zasądzających na rzecz Szefa 
IWsp SZ odszkodowania za zabór mienia w kwocie 85,3 tys. zł, 

 zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych wynikających z rozliczenia 
środków przekazanych do organizacji Combined Air Operations Centre (CAOC)13 
(w związku z zakończeniem udziału RP w tej organizacji) w kwocie 29,1 tys. zł. 

Do szczegółowego badania wybrano próbę dochodów w łącznej kwocie 
2 181,0 tys. zł, stanowiących 96,8 % dochodów ogółem w 2018 r. (2 254,2 tys. zł). 
Dokonano doboru celowego, wybierając sześć tytułów o najwyższej wartości. 
Badanie wykazało, że prawidłowo zakwalifikowano je do dochodów przypisanych, 
prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych, a należności z tytułu dochodów 
budżetowych wymierzone były w wysokości określonej w odpowiednich 
dokumentach lub przepisach.  

(dowód: akta kontroli str. 241-316) 

Na koniec 2018 r. w IWsp SZ oraz podległych jednostkach budżetowych wystąpiły 
należności pozostałe do zapłaty w kwocie 342 297,5 tys. zł, które były wyższe od 
należności pozostałych do zapłaty na koniec 2017 r. o 198 688,2 tys. zł (o 138,4%). 
Dotyczyły głównie trzech źródeł: § 0950 w kwocie216 447,8 tys. zł (63,2% ogółu 
dochodów pozostałych do zapłaty), § 0920 Pozostałe odsetki – 39 926,6 tys. zł 
(11,7%) i § 0970 – 24 061,7 tys. zł (7,0%). 

Zaległości według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 150 098,0 tys. zł i były 
wyższe o 12 097,7 tys. zł, tj. o 8,8%, od zaległości na koniec 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 381-382) 

Analiza należności pozostałych do zapłaty na koniec 2018 r. w porównaniu do 
2017 r. u 58 dysponentów wykonujących plany finansowe dochodów budżetowych 
wykazała, że cztery wojskowe jednostki budżetowe miały największy udział 

                                                      
12 Dalej: „WOFTM”. 
13 Tj. Połączonych Centrów Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. 
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w wysokości tych należności (wg stanu na koniec 2018 r.), tj.: 14. WOG w Poznaniu, 
Komenda Portu Wojennego w Gdyni, WOFTM w Celestynowie i RZI w Olsztynie14.  

(dowód: akta kontroli str. 381-382, 384-515, 736-739, 800-807) 

Szef Finansów podał, że przyczyną wzrostu należności pozostałych do zapłaty na 
koniec 2018 r. do kwoty 342 297,5 tys. zł było przede wszystkim przeniesienie do 
sprawozdania Rb-27 należności o charakterze roszczeń spornych w kwocie 
180 486,6 tys. zł, które do końca 2017 r. nie były w resorcie obrony narodowej 
wykazywane w tym sprawozdaniu. Powodem wzrostu tych należności było także 
zwiększenie ich stanu o nowopowstałe w trakcie 2018 r. należności, które na 
31 grudnia 2018 r. przekształciły się w zaległości netto w kwocie 12 116,0 tys. zł 
oraz o naliczone na koniec 2018 r. odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 
ok. 6 000,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 381-382, 384-515) 

Z kwoty zaległości na koniec 2018 r. wynoszącej 150 198,0 tys. zł, działania 
windykacyjne w stosunku do kwoty 97 692,1 tys. zł tys. zł (65,0% zaległości) 
prowadzone były przez instytucje spoza resortu obrony narodowej (sąd – komornik, 
syndyk masy upadłościowej, Prokuratoria Generalna RP, urzędy skarbowe). 
W związku z tym działania Inspektoratu i podległych mu jednostek były ograniczone 
i uzależnione od zakończenia działań prowadzonych przez ww. podmioty. 

W zakresie działania Inspektoratu i podległych mu dysponentów trzeciego stopnia 
pozostawały zaległości na łączną kwotę 52 505,9 tys. zł (35,0% zaległości 
ogółem)15. Inspektorat gromadził i monitorował informacje na temat stanu tych 
należności w oparciu o funkcjonujące aplikacje na Portalu Pracy Grupowej16. 
Decyzją Nr 122/MON Ministra Obrany Narodowej z 20 września 2018 r. w sprawie 
planowania i wykonania budżetu resortu obrony narodowej17 Inspektorat został 
zobligowany do monitorowania terminów przedawnienia należności wymagalnych. 
W tym celu wykorzystywane były aplikacje zwane „Centralną Listą Dochodzonych 
Należności” (CeLDoN)18. Podlegli Szefowi Inspektoratu dysponenci (57) 
wprowadzali do bazy CeLDoN wszystkie należności wymagalne pozostające na ich 
ewidencji na dzień sporządzania analizy, tj. na 30 czerwca lub 31 grudnia, ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatniej czynności prawnej powodującej przerwanie 
biegu przedawnienia oraz daty przedawnienia wyliczonej w oparciu o posiadaną 
dokumentację i przepisy. W efekcie podjętych działań w 2018 r. nastąpiło 
zmniejszenie o 561 spraw z lat 1992-2017, które zostały rozliczone na kwotę 
6 641,8 tys. zł.19  

(dowód: akta kontroli str. 381-382, 384-515) 

                                                      
14 Łącznie zobowiązania do zapłaty ww. czterech jednostek na koniec 2018 r. wynosiły 221 625,5 tys. zł tj. 
64,7% ogółu należności pozostałych do zapłaty. Na koniec 2017 r. stan należności pozostałych do zapłaty 
ww. czterech jednostek wyniósł 73 918,1 tys. zł tj. 51,5% ogółu należności. 
15 Z tej kwoty w odniesieniu do 26 522,2 tys. zł. (tj. 50,5%) komornicy wydali postanowienie o umorzeniu 
postępowania komorniczego; w odniesieniu do 12 854,3 tys. zł (tj. 21,5%) skierowano wezwanie do zapłaty;  
pozostałe zaległości były nowe, na etapie poprzedzającym postępowanie egzekucyjne, w toku mediacji lub 
objęte innymi czynnościami.  
16 Decyzja Dyrektora Departamentu Budżetowego MON Nr 40/DB z 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
do działalności służbowej dysponentów środków budżetu państwa informatycznego narzędzia do ewidencji 
stanu należności, szkód w mieniu wojska, udzielonych ulgach oraz stanu dochodzonych należności.  
Administratorem systemu był IWsp SZ (nadawał uprawnienia wszystkim 98 dysponentom).  
17 Dz. Urz. MON poz. 149. 
18 Aktualizacja decyzji Nr 40/DB z 5 stycznia 2018 r. 
19 Stan należności nierozliczonych na 31 grudnia 2018 r. dotyczący lat 1992-2017 wynosił 131 440,0 tys. zł, 
stanowiąc 88% tych należności, i w większości przypadków procedowany był przez podmioty zewnętrzne 
(spoza resortu). 
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Stan zaległości z tytułu udzielonego wsparcia państwa gospodarza (HNS) na 
31 grudnia 2018 r. wyniósł 288,4 tys. zł20. Stan zaległości sukcesywnie zmniejszał 
się na skutek działań Oddziału Rozliczeń Międzynarodowych (ORM)21. 

ORM w 2018 r. wystawił ogółem 486 dowodów księgowych za udzielone wsparcie 
wojskom obcym na kwotę 74 705,6 tys. zł. Z powyższej kwoty uzyskano wpływy 
w wysokości 62 199,9 tys. zł, a do spłaty pozostała na 31 grudnia 2018 r. kwota 
12 565,5 tys. zł, w tym kwota wymagalna 3 224,1 tys. zł. Na pozostałą kwotę 
składały się dowody księgowe z terminem płatności na 2019 r. (60-dniowe 
odroczenie terminu płatności).  

(dowód: akta kontroli str. 460-515) 

Na 31 grudnia 2018 r. w Inspektoracie wystąpiły zaległości netto w wysokości 
1 342,8 tys. zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 sporządzonym na ten dzień). 
Na kwotę powyższych zaległości składały się: 

 wierzytelności w kwocie 1 272,9 tys. zł, które zostały z dniem 1 stycznia 2008 r 
przejęte przez IWsp SZ od Dowództwa Wojsk Lądowych (po zlikwidowanym 
Wojskowym Biurze Realizacji Wierzytelności22). Wierzytelności te dotyczyły 
należności z tytułu zwrotu kosztów kształcenia oraz z tytułu szkód w mieniu 
wojska (21 spraw); 

 z tytułu orzeczeń z wyroków sądowych zasądzających na rzecz Szefa IWsp SZ 
odszkodowania za zabór mienia w kwocie 69,9 tys. zł (2 sprawy). 

Na kwotę zaległości składały się przede wszystkim należności od dwóch dłużników 
w kwocie 1 075,4 tys. zł, co stanowiło 80,1% wszystkich zaległości; dotyczyły one: 

 należności od byłej pracownicy w kwocie 809,2 tys. zł (w tym należność główna - 
123,6 tys. zł oraz odsetki wraz z kosztami egzekucyjnymi – 685,6 tys. zł), 
należność z tytułu szkody w mieniu wojska, orzeczona na rzecz Skarbu Państwa 
zgodnie z postanowieniami wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 
z 25 stycznia 1996 r., 

 należności od byłego żołnierza w kwocie 266,2 tys. zł (w tym należność główna – 
29,9 tys. zł oraz odsetki – 236,3 tys. zł.), należność z tytułu szkody w mieniu 
wojska, orzeczona na rzecz Skarbu Państwa wyrokiem byłego Sądu Wojsk 
Lotniczych w Poznaniu z 24 listopada 1994 r. 

IWsp SZ z dniem 1 stycznia 2008 r. przejął po WBRW 120 spraw, aktualnie do 
rozliczenia pozostawały 24 sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 281-283, 516- 557,672-703,852-858) 

Skuteczność i adekwatność podejmowanych przez Inspektorat działań 
wierzycielskich sprawdzono na próbie zaległości w kwocie 1 075,4 tys. zł. Na 
zaległości te składały się dwa tytuły o najwyższej wartości, stanowiące 80,1 % ogółu 
zaległości dochodzonych przez jednostkę (1 342,8 tys. zł). Kontrola wykazała, że 
Inspektorat podejmował odpowiednie działania w celu odzyskania ww. zaległości.  

(dowód: akta kontroli str. 516-557) 

W 2018 r. Inspektorat dokonał jednego spisania nieściągalnej należności w kwocie 
1,9 tys. zł23 z powodu jej przedawnienia, tj zgodnie z art. 35b ust. 3 ustawy 

                                                      
20 Należności wymagalne widniejące w księgach głównych dysponentów środków budżetu trzeciego stopnia. 
21 Na koniec: 2015 r. – 30 101,3 tys. zł, 2016 r. – 713,4 tys. zł, 2017 r. – 5 677,0 tys. zł.  
22 Dalej: „WBRW”. 
23 Należność nałożona rozkazem Nr 27 Dyrektora Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego we Wrocławiu  
z 30 czerwca 1992 r. tytułem zwrotu kosztów wyżywienia i umundurowania poniesionych przez wojsko 
w okresie nauki przez dłużnika w tym liceum. 
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o rachunkowości24.Do przedawnienia doszło 29 stycznia 2008 r. (10-letni okres 
przedawnienia), w związku z czym IWsp SZ, który przejął tę należność po dacie jej 
przedawnienia, mógł jedynie dokonać jej spisania. 

(dowód: akta kontroli str.558-596) 

W badanym okresie wystąpiły trzy przypadki udzielenia ulg w spłacie należności, 
z czego dwa przypadki dotyczyły umorzenia oraz jeden rozłożenia należności na 
raty (ze względu na wysokość należności – powyżej 40  tys. zł przypadek był 
procedowany przez dysponenta części budżetowej zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 4 
ustawy o finansach publicznych. Umorzone należności w łącznej kwocie 1,0 tys. zł 
dotyczyły dwóch dłużników, gdzie postępowania egzekucyjne miały charakter 
długotrwały (powyżej 20 lat) i nie doprowadziły do odzyskania należności.  

W przypadku ulgi w postaci rozłożenia należności na raty, dotyczącej kwoty 
68,2 tys. zł25, która została udzielona wskutek ugody pomiędzy Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a dłużnikiem, określono 
warunki jej spłaty. W ugodzie zawarto ostateczny termin spłaty należności w ratach 
do 30 września 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 142-179, 558-592) 

W 2018 r. Inspektorat dokonał analizy prawidłowości i terminowości pobierania 
dochodów na próbie trzech podległych dysponentów, tj.: Komendy Portu Wojennego 
w Świnoujściu, 44. WOG w Krośnie Odrzańskim i 35. WOG w Krakowie. 
W zbadanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie 
sformułowano zaleceń ani wniosków. 

W ramach sprawowanego nadzoru nad podległymi dysponentami trzeciego stopnia 
Inspektorat w celu zmniejszenia należności budżetowych (w tym zaległości) nakazał 
podległym dysponentom m.in.: podejmować niezbędne działania w celu 
wyegzekwowania zaległych należności oraz niedopuszczania do ich 
przedawnienia26, przeprowadził w trzech jednostkach nadzory służbowe27, 
zobowiązał pisemnie28 podległych dysponentów do wykonania zaleceń 
pokontrolnych NIK oraz wprowadził do użytkowania CeLDoN. 

(dowód: akta kontroli str.  558-565, 587-592) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie realizacji dochodów, jednakże zwraca 
uwagę na konieczność realnego ich planowania. W badanym okresie wystąpiły 
bardzo duże różnice pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami 
budżetowymi (do ponad 23 000%) przez podległych Inspektoratowi dysponentów 
trzeciego stopnia. W związku z tym, że planowane dochody stanowią tylko 
prognozę, a nie limit do ich wykonania, NIK nie formułuje w tym zakresie 

                                                      
24 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: „ustawa 
o rachunkowości”. 
25 Tj. części należności orzeczonej prawomocnym wyrokiem z 26 marca 2015 r. Wojskowego Sądu 
Okręgowego w Poznaniu w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez jej zapłatę 
poszkodowanemu – IWsp SZ. 
26 Rozkaz nr 23 z 2 lutego 2018 r. w sprawie realizacji planu finansowego przez IWsp SZ w 2018 r. 
27 Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, 44. WOG w Krośnie Odrzańskim i 17. Terenowym Oddziale 
Lotniskowym w Gdańsku. 
28 Pismo nr 21455/18 z 30 maja 2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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nieprawidłowości, jednak uważa za celowe podjęcie działań przez Inspektorat na 
rzecz urealnienia tych prognoz.  

2. Wydatki  

W 2018 r. wydatki Inspektoratu oraz podległych jednostek budżetowych wyniosły 
17 225 662,9 tys. zł29, co stanowiło 106,2% planu ustalonego w decyzji budżetowej 
Ministra Obrony Narodowej30 i 99,8%31 planu finansowego po zmianach. 
W porównaniu do 2017 r. wydatki były wyższe o 1 031 580,6 tys. zł, tj. o 6,4%. 

Najwyższe wydatki zrealizowano w dziale 752 – Obrona narodowa: 
17 205 657,4 tys. zł, tj. 99,88% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki zrealizowano 
w działach: 755 - Wymiar sprawiedliwości – 14 538,5 tys. zł (0,08%), 851 - Ochrona 
zdrowia – 4 364,6 tys. zł (0,03%) i 750 - Administracja publiczna –1 102,4 tys. zł 
(0,01%).  

W 2018 r. dokonywano zmian planu finansowego na podstawie 74 zawiadomień 
o zmianach32, zwiększając ostatecznie plan finansowy o 1 052 092,1 tys. zł. Analiza 
zmian planu finansowego wykazała, że były one wprowadzane niezwłocznie 
zarówno do planu finansowego w układzie tradycyjnym, jak i układzie zadaniowym.  

Głównymi przyczynami zwiększenia planu wydatków były: niedoszacowane 
potrzeby związane z funduszem wynagrodzeń pracowników wojska, wynikające ze 
zmiany limitów zatrudnienia bazowego oraz wzrostem funduszu wynagrodzeń; 
niedoszacowane potrzeby związane z uposażeniami żołnierzy zawodowych 
wynikające ze zmian organizacyjno-etatowych (zwiększenie liczebności) oraz 
zmiany przepisów uposażeniowych; brak możliwości pełnego zabezpieczenia 
potrzeb wynikający z ograniczonego limitu finansowego na etapie planowania 
budżetowego przede wszystkim w Planie Modernizacji Technicznej; 
niedoszacowanie potrzeb z powodu braku pełnej wiedzy na etapie planowania na 
temat faktycznych potrzeb finansowych, przede wszystkim na zabezpieczenie 
formowania i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, zabezpieczenia programu 
pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, składek 
do organizacji międzynarodowych, a także niepełne zabezpieczenie potrzeb na 
etapie planowania w zadaniach rzeczowych dotyczących m.in.: badań 
diagnostyczno-prognostycznych środków bojowych niezbędnych do zabezpieczenia 
procesu szkolenia, konserwacji rakiet RBS, utrzymania sprawności technicznej 
statków powietrznych Sił Zbrojnych RP oraz remontów nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 740-760, 809-827,926–972, 994–1001, 1108-1124, 1214-1224) 

W planie finansowym ustalonym na podstawie decyzji nr 1/MON z 4 stycznia 2018 r. 
i zatwierdzonym rozkazem nr 23 Szefa IWsp SZ z 2 lutego 2018 r. nie było 
wydatków w zakresie wpłat na PFRON (§ 4140). Wydatki w tym paragrafie w 2017 r. 
wykonano w łącznej kwocie 28 075,1 tys. zł i były one wykonywane także w latach 
poprzednich. Do planu finansowego na 2018 r. na podstawie korekty nr 1 z 9 lutego 
2018 r. wprowadzono te wydatki w pięciu rozdziałach (75201, 75202, 75203, 75220 
i 75295), przeksięgowując je z innych paragrafów dotyczących wydatków 
związanych z wynagrodzeniami. Na koniec 2018 roku wpłaty na PFRON podlegli 
dysponenci trzeciego stopnia zrealizowali w łącznej wysokości 29 486,6 tys. zł 

                                                      
29 Razem z wydatkami niewygasającymi 17 264 074,6 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 38 411,7 tys. zł. 
30 Nr 1/MON z 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. MON poz. 1). 
31 Po uwzględnieniu wydatków niewygasających wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu po 
zmianach wyniosło 100%. 
32 58 zawiadomień na podstawie decyzji Dyrektora Departamentu Budżetowego MON i 16 zawiadomień na 
podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej.  

Opis stanu 
faktycznego 
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(w rozdziałach 75201, 75202, 75203, 75206, 75220 i 75295), co stanowiło 100% 
planu finansowego po zmianach.  

(dowód: akta kontroli str. 926-948, 960–974) 

Szef Finansów IWsp SZ wyjaśnił m.in., że wydatki z tytułu wpłat na PFRON nie 
mogły być planowane i musiały zostać wygospodarowane oraz przeniesione 
z innych paragrafów do § 4140 na etapie realizacji dopiero po podpisaniu i ukazaniu 
się ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z zapisami paragrafu 17 wówczas 
obowiązującej decyzji Nr 63/MON. 

(dowód: akta kontroli str. 1108-1124) 

Na koniec 2018 r. kwota niewykorzystanych środków, po uwzględnieniu wydatków 
niewygasających, wyniosła 3 920,56 tys. zł. Pozostałości wystąpiły w rozdziale 
7520433 w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 
a związane były z niewywiązywaniem się wykonawców z zawartej umowy lub 
odstąpieniem od części umowy przez wykonawcę.  
Wydatki niewygasające wystąpiły w: rozdziale 75204 – 38 411,7 tys. zł (w tym 
20 844,6 tys. zł w § 6060, 12 567,83 tys. zł w § 4210 – Zakup materiałów 
i wyposażenia oraz 4 999,33 tys. zł w § 4270 – Zakup usług remontowych). 
Przeniesienie tych wydatków związane było z trudnościami w realizacji zawartych 
umów, gdy na wniosek wykonawców przeniesiono terminy realizacji zamówienia do 
końca pierwszego kwartału 2019 r.   
W 2018 r. Minister Obrony Narodowej nie dokonywał blokad w budżecie 
Inspektoratu (dysponenta drugiego stopnia). 

 (dowód: akta kontroli str. 281-283, 740-760, 809-827, 975-993) 

W 2018 r. zwiększono34 budżet Inspektoratu (dysponenta drugiego stopnia) 
środkami z rezerw celowych o kwotę 1 115,4 tys. zł z przeznaczeniem na: 

 sfinansowanie podwyższenia od 1 kwietnia 2018 r. wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez 
Ministra Obrony Narodowej na kwotę 108,4 tys. zł,  

 cztery zadania inwestycyjne, dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Środki te zwiększyły plan wydatków jednostek realizujących, tj. RZI w Lublinie i we 
Wrocławiu, Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu oraz 41. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Dęblinie i 31. WOG w Zgierzu. Otrzymane środki budżetowe 
pochodzące z wyżej wymienionych rezerw zostały wykorzystane w całości. 

 (dowód: akta kontroli str. 960-964, 975-993, 1002-1006) 

W trakcie realizacji budżetu w 2018 r. podlegli dysponenci trzeciego stopnia zapłacili 
kary i odsetki w wysokości 2 116,9 tys. zł, z czego: 

 2 102,6 tys. zł stanowiły pozostałe odsetki (§ 4580) związane z wypłatą 
odszkodowań w związku: z utratą wartości nieruchomości położonych w pobliżu 
obiektów wojskowych, wyrokami sądowymi rozstrzyganymi na korzyść 
wykonawców w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi oraz 
wypłatami zaległych odpraw emerytalnych dla byłych pracowników – emerytów 
wojskowych, 

 12,8 tys. zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 
podatków i opłat (§ 4570) związane z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Krośnie Odrzańskim o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, 

                                                      
33 Centralne wsparcie. 
34 Na podstawie pięciu decyzji Dyrektora Departamentu Budżetowego MON. 
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 1,4 tys. zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 
(§ 4670) zapłacone przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu. 

W 2018 roku podlegli dysponenci nie realizowali wydatków, które nie wygasły 
z upływem 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 740-760, 809-827, 975-993) 

IWsp SZ realizujący wydatki bezpośrednio z konta dysponenta drugiego stopnia 
zrealizował wydatki w 2018 r. w wysokości 285 539,8 tys. zł35 (rozdział 75220), co 
stanowiło 132,5 % planu pierwotnego i 100% planu finansowego po zmianach. 
W 2018 r. dokonano 48 korekt planu finansowego (zewnętrznych i wewnętrznych), 
ostatecznie zwiększając plan o 70 054,5 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. wydatki 
były wyższe o 92 864,3 tys. zł (tj. o 48,2%).  

Środki w 2018 r. wydatkowano m.in. na: 

 zakup usług pozostałych – 128 027,5 tys. zł (w tym usługi transportowe 
30 182,7 tys. zł);  

 zakup usług remontowych – 113 278,3 tys. zł;  

 składki do organizacji międzynarodowych – 44 231,5 tys. zł. 

Zasadniczymi przyczynami zwiększenia przedmiotowych obszarów wydatków na 
etapie realizacji planu finansowego były: podpisane w ciągu roku umowy dotyczące 
wsparcia eksploatacji statków powietrznych (w ramach FMS36), wzrost potrzeb 
związanych z zabezpieczeniem transportu strategicznego (np. program SALIS) oraz 
różnice kursowe walut.  

(dowód: akta kontroli str. 705-707, 781, 1008-1010, 1189-1196) 

W ciągu roku wysokość planu finansowego w zakresie wydatków realizowanych 
bezpośrednio z konta dysponenta wynosiła od 198 337,5 tys. zł (po korekcie 
nr 3 z 27 lutego 2018 r.) do 450 813,4 tys. zł (po korekcie nr 43 z 28 listopada 
2018 r.). Plan finansowy ustalono ostatecznie w wysokości 285 540,1 tys. zł 
(po korekcie nr 51 z 28 grudnia 2018 r.). W ciągu roku w planie finansowym 
zniesiono wydatki w sześciu rozdziałach tj.: 75201, 75202, 75203, 75206, 75213 
oraz 75295, a także wprowadzano wydatki w trzech rozdziałach, które ostatecznie 
zniesiono (75216, 75218 oraz 85156). 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1044) 

Szef Finansów IWsp SZ podał m.in., że IWsp SZ, alokując plan finansowy, kieruje 
się zasadą nieobarczania podległych dysponentów budżetu trzeciego stopnia 
planem wydatków, który w istocie nie będzie przez nich realizowany. W ocenie 
Szefostwa Finansów niezasadnym byłoby przekazywanie planu wydatków na 
zabezpieczenie ww. przedsięwzięć do wybranych dysponentów budżetu trzeciego 
stopnia, nie posiadając właściwej wiedzy co do faktycznych ich potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 1189-1196) 

Badaniem szczegółowym pod kątem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności ich dokonywania objęto wydatki w wysokości 219 062,6 tys. zł37, tj. 
76,7% wydatków IWsp SZ płacącego rachunki bezpośrednio z konta dysponenta 
drugiego stopnia. Na podstawie tej próby stwierdzono, że wydatków dokonywano 
w sposób celowy, zgodny z podpisanymi porozumieniami międzynarodowymi oraz 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1007, 1045-1073) 

                                                      
35 W Inspektoracie na koniec 2018 r. nie wystąpiły wydatki niewygasające. 
36 Z ang. Foreign Military Sales, w ramach tego programu realizowane były m.in. szkolenia pilotów F-16. 
37 Badaniem szczegółowym objęto łącznie 17 dokumentów stanowiących podstawę do dokonania 
płatności (faktury, umowy i wezwania do zapłaty). 
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Objęte kontrolą dokumenty zostały rzetelnie opisane, sprawdzone pod względem 
merytorycznym, formalno-rachunkowym, zadekretowane i zatwierdzone do zapłaty. 
Transakcje w nich ujęte zostały zaksięgowane pod względem wartości, kont 
syntetycznych w podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z dekretacją. 
Transakcje objęte badaniem zostały uregulowane w terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 1054) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez podległych dysponentów 
wyniosły 624 584,6 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, i w porównaniu do 2017 r. 
były wyższe o 60 753,6 tys. zł (tj. o 10,8%). Świadczenia stanowiły 3,6% wydatków 
ogółem Inspektoratu (dysponenta drugiego stopnia). Najwyższe kwoty 
przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 
i funkcjonariuszom (602 098,9 tys. zł, tj. 96,4% świadczeń ogółem) i różne wydatki 
(7 558,3 tys. zł, tj.1,2%). 

 (dowód: akta kontroli str.1074) 

Wydatki bieżące Inspektoratu oraz podległych jednostek budżetowych w 2018 r. 
wyniosły 15 127 080,0 tys. zł, tj. 99,9 % planu po zmianach, i w porównaniu do 
2017 r. były wyższe o 1 330 709,9 tys. zł (tj. o 9,4%). Wydatki bieżące stanowiły 
87,8% wydatków ogółem Inspektoratu (dysponenta drugiego stopnia). 

 (dowód: akta kontroli str.1074) 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 
124 667,33 etatów i było wyższe od przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. o 2,3%, tj. 
2 782,45 etatu. Przyczyną zmian było: utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
zwiększenie limitów zatrudnienia bazowego pracowników resortu obrony narodowej 
oraz stanów osobowych żołnierzy zawodowych, głównie w jednostkach 
podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, w 41. Bazie 
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie i w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego 
w Warszawie.  

(dowód: akta kontroli str. 658-664, 848-851, 1075-1128) 

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. wyniosło 7 035 259,2 tys. zł 
i było wyższe o 4,4% (tj. o 313 129,0 tys. zł) od wykonania w 2017 r. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionego 
wyniosło 4 702,69 zł i było wyższe o 2,3%, tj. o 106,73 zł, od średniego 
wynagrodzenia w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1075) 

Wydatki majątkowe poniesione w 2018 r. w wysokości 1 473 998,2 tys. zł stanowiły 
8,56% wydatków Inspektoratu ogółem (dysponenta drugiego stopnia), z tego 
1 024 289,7 tys. zł stanowiły wydatki inwestycyjne (§ 6050), a 449 708,5 tys. zł 
wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060). Plan wydatków majątkowych 
zrealizowano w 98,6%.  

(dowód: akta kontroli str.1074, 1129) 

Zobowiązania Inspektoratu (dysponenta drugiego stopnia) na koniec 2018 r. 
wyniosły 722 723,4 tys. zł i były wyższe o 86 065,7 tys. zł, tj. o 11,9%, od 
zobowiązań na koniec 2017 r. Dotyczyły one przede wszystkim zobowiązań z tytułu: 
rozrachunków z żołnierzami z tytułu uposażeń i innych należności pieniężnych 
(395 259,6 tys. zł38, tj. 54,7% ogółu zobowiązań), rozrachunków z pracownikami 
z tytułu wynagrodzeń i innych należności (140 892,0 tys. zł39, tj. 19,5% ogółu 

                                                      
38 Z czego 378 332,2 tys. zł z tytułu dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz 
nagród rocznych dla funkcjonariuszy. 
39 Z czego 127 846,6 tys. zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
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zobowiązań), rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw, robót i usług rzeczowych 
(139 952,71 tys. zł, tj. 19,4% ogółu zobowiązań).   

Na koniec 2018 r. u podległego dysponenta – 4. WOG w Gliwicach wystąpiło 
zobowiązanie wymagalne w kwocie 4 988,60 zł (błędne zaksięgowanie faktury – 
niewłaściwy termin płatności). Zobowiązanie to uregulowano 7 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 705,708-712, 740-760, 771-776, 809-827, 842-847, 975-993) 

Zobowiązania IWsp SZ realizującego wydatki bezpośrednio z konta dysponenta 
drugiego stopnia na koniec 2018 r. wyniosły 3 433,7  tys. zł (w rozdziale 75220 
§ 4540 - Składki do organizacji międzynarodowych) i były niższe o 3 014,4 tys. zł 
w porównaniu do 2017 r. Powyższe zobowiązania uregulowano w terminach 
wskazanych w umowach (ostanie 22 lutego 2019 r.) 

 (dowód: akta kontroli str. 705-707, 720-721, 781, 789-797, 1130-1131) 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. wartość wypłaconych i nierozliczonych 
przedpłat (zaliczek) przez podległych dysponentów trzeciego stopnia wynosiła 
355 921,2 tys. zł (w tym 219 381,2 tys. zł stanowiły zaliczki wypłacone wykonawcom 
w 2018 r.) i była niższa niż na koniec 2017 r. o 146 291,4 tys. zł.40 Zagadnienia 
dotyczące prawidłowości udzielania zaliczek dla wykonawców były przedmiotem 
dwóch posiedzeń zespołu budżetowego, na których m.in. ustalono sposób 
raportowania stanu udzielonych zaliczek do Szefa Finansów IWsp SZ. 

(dowód: akta kontroli str. 1132-1164) 

W 2018 r. IWsp SZ opracował dwie „Informacje o realizacji budżetu Inspektoratu 
Dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia za 2018 r.” (według stanu 
na 30 czerwca i 31 grudnia 2018 r.). Ujęto w nich dane dotyczące m.in. realizacji 
wydatków budżetowych przez podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz stan 
zobowiązań występujący u podległych dysponentów. Ponadto w 2018 r. IWsp SZ 
przeprowadził kontrole u sześciu podległych dysponentów, których przedmiotem 
była m.in. problematyka wydatkowania środków publicznych. Kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości w badanym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 975-993, 1187-1188) 

W związku z realizacją przez Inspektorat wydatków związanych z uczestnictwem 
strony polskiej w organizacjach i programach międzynarodowych uzyskano m.in. 
następujące efekty: 

1. Umowa z USA dotycząca kontraktu szkoleniowego obejmującego loty 
szkoleniowe oraz szkolenie w zakresie utrzymania i wsparcia załóg samolotów 
C-130 oraz F-16 w ośrodkach USAF41 (w 2018 r. poniesiono wydatki 
w wysokości 104 397,9 tys. zł). W 2018 r. odbyło się 27 rodzajów kursów, 
w których uczestniczyło od jednego do 14 polskich pilotów;  

2. Program Tymczasowego Rozwiązania Strategicznego Transportu Lotniczego – 
SALIS (w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 733,9 tys. zł): 
wykorzystano ponad 76 godzin lotu samolotu AN-124, w ramach których 
zrealizowano 11 misji transportowych; 

3. Program Radarowego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi – COSMO 
SkyMed Seconda Generazione System – CSG (13 101,9 tys. zł) – uzyskano 
dostęp satelitarny do radarowej obserwacji basenu Morza Śródziemnego; 

                                                      
40 Według stanu na 31 grudnia 2017 r. wartość zaliczek wypłaconych przez podległych dysponentów 
trzeciego stopnia wynosiła 502 212,6 tys. zł. 
41 United States Air Forces. 
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4. Program Elektrooptycznego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi – Optical 
Satelite – 3000 System – OPTSAT 3000 (8 828,5 tys. zł) – uzyskano dostęp do 
satelity optoelektronicznego systemu obrazowania ziemi; 

5. Morskie Dowództwo Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO - HQ STRIKFORNATO 
(169,4 tys. zł) – uzyskano możliwość obsadzenia stanowiska w strukturze 
międzynarodowej oraz dostęp do wiedzy na temat obszarów zainteresowania 
w wymiarze wojskowym. 

(dowód: akta kontroli str. 714-716, 767-768, 782-784, 975-993,1165-1170) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez IWsp SZ w zakresie wydatków. Wydatki realizowane przez Inspektorat 
bezpośrednio z rachunku dysponenta drugiego stopnia były ponoszone terminowo 
i zgodne z podpisanymi umowami i porozumieniami międzynarodowymi. Terminowo 
i rzetelnie dokonywano zmian, które wynikały z decyzji budżetowych otrzymywanych 
z MON, w planie wydatków podległych dysponentów, jak i w zakresie wydatków 
realizowanych samodzielnie. 

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez IWsp SZ (dysponenta drugiego 
stopnia) części 29 – Obrona narodowa rocznych/łącznych sprawozdań za 2018 r. 
i sprawozdań jednostkowych Inspektoratu: 

 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 IWsp SZ (dysponenta drugiego 
stopnia) na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych 
jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Inspektoratu Rb-N 
i Rb-Z były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Do 14 marca 2019 r. Inspektorat nie korygował  
sprawozdań budżetowych, ani sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rb-23, 
Rb-27, Rb-28, Rb-BZ1, Rb-N oraz Rb-Z). Przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewnił w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań, 
jednakże bez możliwości wyeliminowania błędów systemowych.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w wymaganych terminach. 
Generowano je automatycznie na podstawie danych z ksiąg jednostki 
prowadzonych w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym 
Resortu Obrony Narodowej42. Sprawozdania nie były generowane (po odpowiednim 
przetworzeniu danych) bezpośrednio z ZWSI RON, lecz – jak w poprzednich latach – 
przy użyciu pomocniczego systemu SI SFINKS, użytkowanego od 2002 r.  

                                                      
42 Dalej: „ZWSI RON”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania w 2018 r. budżetu państwa, 
NIK nie badała w IWsp SZ poprawności i kompletności ksiąg rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 658-776, 777-851) 

Sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 r. nie były 
przedmiotem audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej.  

(dowód: akta kontroli str.697-602, 1197-1211) 

W 2018 r. pomimo zgłoszenia do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON 
zapotrzebowania na szkolenia w zakresie obsługi ZWSI RON dla 325 
zainteresowanych osób, szkolenia takie nie odbyły się. IWsp SZ nie otrzymał 
informacji na temat planów szkoleniowych w tym zakresie. Na portalu internetowym 
resortu obrony narodowej w sieci MILNET-Z zamieszczone są podręczniki 
użytkowania poszczególnych modułów, jednakże są one bardzo obszerne 
i nieaktualne. 

(dowód: akta kontroli str. 863-895) 

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

1. W rocznych sprawozdaniach budżetowych Inspektoratu, tj. Rb-23, Rb-27 i Rb-28, 
dane dotyczące dochodów i wydatków43 nie wynikały bezpośrednio z obrotów (sum 
zapisów) konta 130 - Rachunek bieżący jednostki oraz jego subkont 130-1 rachunek 
wydatków budżetowych i 130-2 rachunek dochodów budżetowych. I tak: 

a) Do konta 130 nie była prowadzona ewidencja szczegółowa według podziałek 
klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. Było to niezgodne z opisem 
funkcjonowania konta zawartym w załączniku nr 3 (pkt II. ppkt 17) do 
rozporządzenia w sprawie rachunkowości, zgodnie z którym ewidencję szczegółową 
do konta prowadzi się w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków 
budżetowych. 
Szef Finansów wyjaśnił m.in., że występuje brak zgodności obrotów konta 130 
z danymi w sprawozdaniach w kwotach cząstkowych (np. kol. 9 w sprawozdaniu Rb-
27 czy w kol. 8 w sprawozdaniu Rb-28), ponieważ – zgodnie z decyzją nr 101/DB 
Ministra Obrony Narodowej44 – do konta 130 nie prowadzi się ewidencji analitycznej 
w układzie klasyfikacji budżetowej. Ustalanie na koncie 130 wysokości obrotów 
odbywa się poprzez mechanizm filtracji danych, mający na celu ustalenie wartości 
danych wykazywanych w sprawozdaniach. Wyjaśnił, że dane wykazane 
w sprawozdaniu Rb-27 są zgodne na poziomie kwot ogółem z księgami 
rachunkowymi, jednakże brak jest zgodności danych na poziomie kwot 
szczegółowych (wynikających z kolumny 7 tego sprawozdania), gdyż w resorcie 
obrony narodowej nie prowadzi się ewidencji analitycznej w układzie klasyfikacji 
budżetowej do kont zespołu 2. 

Kontrola wykazała ponadto, że nie było również możliwe wygenerowanie 
zestawienia obrotów i sald zgodnych z danymi wykazanymi w ww. sprawozdaniach. 
W § 21 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie rachunkowości nałożono obowiązek 
wykazywania w sprawozdaniach obrotów na określonych kontach, a stosowana 
przez Inspektorat technika księgowości powinna umożliwić prawidłowe ustalenie 
wysokości tych obrotów.  

(dowód: akta kontroli str. 249-254, 658-712) 

                                                      
43 Rb-23 w wierszach: 11, 12, 21, 22, Rb-27 w kolumnach: 7, 9, 11, 12, a w Rb-28 w kolumnach: 6, 7, 8, 9. 
44 Decyzja nr 101/DB Ministra Obrony Narodowej z 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad grupowania operacji 
gospodarczych w wojskowych jednostkach budżetowych prowadzących księgi rachunkowe w ZWSI RON, 
dalej „Decyzja 101/DB MON”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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b) Stosowany system ZWSI RON nie posiadał funkcjonalności w zakresie 
prowadzenia ewidencji szczegółowej do kont 221 - Należności z tytułu dochodów 
budżetowych i 226 - Długoterminowe należności budżetowe ani też na kontach 
korespondujących (przeciwstawnych) według podziałek klasyfikacji budżetowej 
dochodów, tj. właściwych kont zespołów: 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe, 
2 Rozrachunki i rozliczenia, 3 Materiały i towary, 4 Koszty według rodzajów i ich 
rozliczenie, 7 Przychody, dochody i koszty, 8 Fundusz rezerwy i wynik finansowy. 
W stosowanym systemie ZWSI RON, jak również we Wzorcowej Polityce 
Rachunkowości taka szczegółowa ewidencja w układzie klasyfikacji budżetowej nie 
została przewidziana, w związku z tym nie była prowadzona na żadnym zespole 
kont. W kolumnie „Opis” do konta podawano „adres budżetowy” (będący 
uszczegółowieniem klasyfikacji budżetowej), jednakże nie był on elementem 
rozbudowy analitycznej konta.  

(dowód: akta kontroli str. 249-254, 658-712) 
Szef Finansów wyjaśnił m.in., że wynika to z decyzji nr 101/DB MON, w której 
w opisie do konta 221 zapisano: „do konta syntetycznego 221 nie prowadzi się kont 
pomocniczych”, analogicznie jest w przypadku konta 226. Podał również, że na 
bieżąco zgłaszał te i inne nieprawidłowości w działaniu ZWSI RON Dyrektorowi 
Departamentu Budżetowego MON, który odpowiada ze uregulowanie systemowe 
w obszarze finansowo-księgowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 630-647, 903-924) 

NIK zauważa, że zgodnie z przepisami rozporządzenia o rachunkowości45 ewidencja 
szczegółowa do kont 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek 
klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. Konto 226 służy 
natomiast do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń 
z budżetem. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
poszczególnych należności budżetowych. W stosowanym przez Inspektorat systemie, 
tj. ZWSI RON, powyższych wymagań nie zapewniono.  

2. W łącznym sprawozdaniu Rb-28 za grudzień 2018 r. nie zostały wykazane wszystkie 
zobowiązania powstałe w 2018 r., tj. z tytułu dodatkowego uposażenia oraz 
wynagrodzenia rocznego (§ 4070 i § 4040). Różnica wyniosła 540 240 089,98 zł 
(w łącznym sprawozdaniu za grudzień 2018 r. wykazano 182 483 301,00 zł, 
a w łącznym sprawozdaniu rocznym 722 723 390,98 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 740-760) 

Szef Finansów wyjaśnił, że różnica w wykazanych zobowiązaniach pomiędzy 
sprawozdaniami za grudzień 2018 r. a rocznym wynika z faktu ujęcia przez 
podległych dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia zobowiązań 
z tytułu dodatkowego uposażenia oraz wynagrodzenia rocznego w sprawozdaniu 
rocznym za 2018 r., a nie w miesięcznym za grudzień. Powyższe wynikało 
z polecenia Dyrektora Departamentu Budżetowego MON przekazanego pismem 
nr 63/DB/18 z 5 stycznia 2019 r. Ponadto taki sposób ujęcia zobowiązań z ww. 
tytułów wynikał również z rejestracji zobowiązań w ZWSI RON w rozbiciu na 
poszczególne osoby. Również decyzja 101/DB MON obligowała do ujmowania 
w księgach rachunkowych wewnętrznego dokumentu zobowiązania (listy wypłat 
wynagrodzeń i uposażeń itp.) po zakończeniu roku, gdyż rejestracja tego typu 
operacji gospodarczej w systemie, na kontach księgi głównej, następować ma 
dopiero po zatwierdzeniu dokumentu do wypłaty oraz uprzednim dokonaniu 
stosownych kontroli (merytorycznej oraz formalno-rachunkowej).  

(dowód: akta kontroli str. 858-862, 903-919) 

                                                      
45 Załącznik nr 3 pkt II ppkt 30. 
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Zdaniem NIK – uwzględniając wyjaśnienia, że powyższe nieprawidłowości wynikają 
z wprowadzonego na podstawie decyzji MON46 systemu komputerowego do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych ZWSI RON oraz fakt przekazywania do MON 
wniosków o wprowadzenie odpowiednich zmian w tym systemie – stosowany 
w Inspektoracie system nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie zasad 
rachunkowości co do sposobu prowadzenia konta 130, 221 i 226. 

Izba dostrzega fakt, że powyższy sposób sporządzania sprawozdań Rb-28 
w zakresie ujmowania zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
dodatkowego uposażenia dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla 
funkcjonariuszy za 2018 r. wraz z pochodnymi został wskazany przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej, a Inspektorat zastosował się do rozwiązań określonych we 
Wzorcowej Polityce Rachunkowości, pomimo wielokrotnych uwag w tym zakresie 
składanych do MON. 

3. Wydruki ksiąg rachunkowych systemu ZWSI RON nie spełniały wymogów ustawy 
o rachunkowości w zakresie wynikającym z art. 13 ust. 4 i 5 tejże ustawy, tj. nie 
posiadały m.in.: nazwy danego rodzaju księgi rachunkowej, nazwy programu 
przetwarzania, wyraźnego oznaczenia co do roku obrotowego, okresu 
sprawozdawczego, daty sporządzenia, sumowania na kolejnych stronach w sposób 
ciągły w roku obrotowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 242-244,249-280, 460-466, 469-502, 510-512,515, 654-
656, 676-703, 723-731, 1045-1053) 

Wniosek o podjęcie działań w celu dostosowania wydruków z systemu ZWSI RON 
do ww. wymogów został sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli 
budżetowej za 2017 r. Główny Księgowy Inspektoratu podał, że IWsp SZ złożył dwa 
oficjalne wnioski do Szefa Informatyki Departamentu Budżetu MON (z 13 września 
2018 r.) w sprawie tej zmiany, które nie zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 920-925, 1225-1256)  

Objęte badaniem sprawozdania zostały przekazane w wymaganych terminach. 
Pozytywnie oceniono sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Natomiast 
dane dotyczące dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniach budżetowych 
nie wynikały bezpośrednio z obrotów (sum zapisów) konta 130 – Rachunek bieżący 
jednostki (na koncie nie była zachowana zasada czystości obrotów). Nie 
prowadzono również do tego konta ani do kont 221 i 226 (oraz pozostałych kont 
zespołu 2) i kont przeciwstawnych ewidencji szczegółowej według podziałek 
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. Pomimo ustanowienia w IWsp SZ 
mechanizmów kontroli zapobiegających ryzykom zidentyfikowanym w obszarze 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań, nie działały one 
skutecznie w odniesieniu do sprawozdawczości budżetowej i nie zdołały 
wyeliminować stwierdzonych błędów, które miały charakter systemowy. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych Inspektoratu do 
zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie 

                                                      
46 Nr 8/MON z 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji Zintegrowanego 
Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w jednostkach 
budżetowych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 9). 
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rachunkowości, w celu sporządzania sprawozdań Rb-23, Rb-27 i Rb-28 
odzwierciedlających dane z tych ksiąg.  

2. Ujmowanie wszystkich powstałych w danym roku zobowiązań w łącznym 
sprawozdaniu Rb-28 za grudzień danego roku.  

3. Podjęcie działań w celu dostosowania wydruków z systemu finansowo-
księgowego do wymogów określonych w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy 
o rachunkowości.  

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,     kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Elżbieta Warda-Fereniec 

główny specjalista k.p. 
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główny specjalista k.p. 
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