
                                

 
 
 

 

 
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

Delegatura w Bydgoszczy 

 
 

 
LBY.410.001.07.2019 

P/19/001 

[numer kontroli] 

 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 



 

2 
 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Pasek, Dyrektor IAS2  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Jan Pierzyński, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/2/2019 
z 9 stycznia 2019 r.  

2. Łukasz Burczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/35/2019 
z 29 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. IAS, 
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,  
- prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych 

oraz sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,  
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do 

dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności, analiza stanu należności pozostałych do zapłaty oraz windykacji 
zaległości, 

- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich, 

- kontrola przestrzegania ustalonych limitów wydatków, wnioskowania 
o dokonanie blokad oraz analiza stanu zobowiązań, 

                                                      
1 Dalej: „Izba” lub „IAS”. 
2 Od 14 września 2018 r., dalej: „Dyrektor”. Poprzednio Dyrektorem IAS był Andrzej Robakowski od 1 marca 

2017 r. do 13 września 2018 r. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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- kontrola wybranej próby wydatków, prawidłowości dokonywania zmian w planie 
wydatków, wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych i trzech 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- przegląd analityczny ksiąg rachunkowych oraz kontrola prawidłowości 
sporządzenia wybranych sprawozdań i stosowanych procedur kontroli 
zarządczej w tym zakresie. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy powstała 2 grudnia 2016 r. 
z przekształcenia Izby Skarbowej w Bydgoszczy (dalej „IS”) na mocy ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej4. Funkcjonuje jako 
jednostka organizacyjno-finansowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi, 
urzędem celno-skarbowym, do której 1 marca 2017 r. włączono Urząd Kontroli 
Skarbowej w Bydgoszczy (dalej „UKS”) oraz Izbę Celną w Toruniu (dalej „IC”). IAS 
obsługuje Dyrektora Izby, który jest organem niezespolonej administracji rządowej, 
podlegającym Ministrowi Finansów w zakresie zadań organu podatkowego i organu 
nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w 
 przepisach odrębnych.  

Plan finansowy IAS jako dysponenta III stopnia realizowany był w części 19 Budżet, 
finanse publiczne i instytucje finansowe, w dziale 750 Administracja publiczna. 
Wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: dochody budżetowe 
zrealizowano w kwocie 554,4 tys. zł, co stanowiło 142,2% planu (390 tys. zł), 
wydatki budżetu państwa wyniosły 269 282,8 tys. zł i stanowiły 99,3% wielkości 
planowanych (271 158,9 tys. zł). Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 
169,5 tys. zł, co stanowiło 92,3% wydatków planowanych (183,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 186-196, 282-288)  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie przez IAS planu 
finansowego na 2018 rok. W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych  
w żadnym z obszarów wskazanych przy opisie celu i zakresu kontroli nie 
 stwierdzono nieprawidłowości. W 2018 r. IAS zrealizowała dochody w kwocie 
wyższej od prognozowanej, a wydatki budżetu państwa zostały wykonane  
w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo 
dokonanych przeniesień. Należności z tytułu dochodów budżetowych ustalane były 
prawidłowo i terminowo. Nie stwierdzono przypadków przedawnienia należności.  

Wydatki realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji zadań jednostki. Roczne 
sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Sprawozdania te zostały sporządzone również 
stosownie do przepisów rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej6, Ministra Finansów w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych7 oraz 

                                                      
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 508, ze zm. 
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna.  
6 Z dnia 12 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 10,9 ze zm. 
7 Z dnia 4 marca 2010 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
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Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym8. System kontroli zarządczej zapewniał zgodność sporządzonych 
sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Kwota zrealizowanych przez IAS w 2018 r. dochodów wyniosła 554,4 tys. zł i była 
wyższa od planowanych (390 tys. zł) o 164,4 tys. zł, tj. o 42,2%. Dochody te 
zrealizowano w rozdziałach: 75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz 
z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (545,4 tys. zł) oraz 
75814 Różne rozliczenia finansowe (9,0 tys. zł). Uzyskano je głównie z tytułu: opłat 
i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego (313,1 tys. zł) oraz najmu i dzierżawy 
(119,6 tys. zł). Wyższa od planowanej realizacja dochodów w 2018 r. wynikała m.in. 
z: [a] wzrostu liczby wygranych przez IAS spraw oraz zasądzonych kosztów w związku ze 

 zmianą przepisów o wysokości opłat za czynności adwokackie (o 127,2 tys. zł), 
[b] wzrostu kwot kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy (o 11,8 tys. zł), 
[c] wzrostu liczby przeterminowanych wpłat z tytułu najmu i konieczność naliczenia 

rekompensaty z tytułu dochodzenia należności (o 27,9 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 96, 186) 

Szczegółowym badaniem pod kątem prawidłowości i terminowości ustalania 
należności objęto dochody w kwocie 261,8 tys. zł, tj. 47,2% dochodów wykonanych. 
Doboru próby dokonano metodą PPS9 (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 
do wielkości). Badaniem objęto 43 zapisy księgowe, w tym osiem dobranych 
obligatoryjnie (135,5 tys. zł) i 35 dobranych losowo (126,3 tys. zł). Przeprowadzona 
kontrola wykazała prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów 
budżetowych oraz ich prawidłowe ewidencjonowanie w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str.102-104, 127-128) 

Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych 
wynosiły 7 116,6 tys. zł, w tym zaległości netto 7 079,1 tys. zł. Największe zaległości 
wystąpiły w § 0970 Wpływy z różnych dochodów (6 312,6 tys. zł) oraz w § 0630 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (730,3 tys. zł). Spowodowane 
były głównie niewywiązywaniem się dłużników z terminowego regulowania 
postanowień sądów.  

(dowód: akta kontroli str. 97, 105-113, 132, 135, 141, 186) 

Szczegółowym badaniem objęto zaległości 20 dłużników na łączną kwotę 
6 451,0 tys. zł, co stanowiło 91,1% zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27. 
Analiza tych zaległości wykazała, że w stosunku do wszystkich dłużników 
podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania należności oraz zgodne 
z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi postępowania egzekucyjnego 
w administracji – zarówno na etapie wzywania dłużnika do zapłaty należności, 
uzyskiwania tytułu wykonawczego, kierowania należności na drogę egzekucji 
komorniczej, jak i monitorowania stanu zaległości.  

Nie stwierdzono przypadków przedawnienia należności. W celu skutecznego 
dochodzenia należności oraz monitorowania należności mogących ulec 

                                                      
8 Z dnia 28 grudnia 2011 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm. 
9 Metoda analogiczna jak dla metody statystycznej. Parametry nie są dobierane statystycznie, lecz arbitralnie. 

Do losowania przyjęto interwał 2%. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przedawnieniu Dyrektor określił szczegółowe ich zasady. W IAS monitorowano 
terminy przedawnienia należności: Pion Finansowo-Księgowy po 1 stycznia 
każdego roku przekazywał do Komórki Obsługi Prawnej10 oraz kierownika Działu 
Planowania i Kontroli Finansowej IAS wykaz należności nieuregulowanych, celem 
określenia daty przedawnienia i przekazania informacji zwrotnej przed 
sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok poprzedni. W wyniku weryfikacji 
za 2018 r. nie ujawniono żadnych należności przedawnionych. 

W 2018 r. nieściągalne należności spisano na łączną kwotę 65,7 tys. zł. Powyższe 
poprzedzała analiza stanu należności, a główną przyczyną niemożności uzyskania 
należności była bezskuteczna egzekucja - brak majątku oraz informacji o dłużniku 
w dostępnych rejestrach. Nie stwierdzono przypadków należności, które winny być, 
a nie zostały spisane jako nieściągalne11. Nie było także przypadków umorzenia, 
odroczenia czy rozłożenia dłużnikom należności na raty. 

(dowód: akta kontroli str. 114-126, 142-155) 

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. W sposób 
prawidłowy ustalano i ewidencjonowano należności budżetowe oraz prowadzono 
czynności windykacyjne. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Izba w 2018 r. zrealizowała wydatki w wysokości 269 282,8 tys. zł, co stanowiło 
99,3% planu po zmianach i 106,7% wykonania 2017 roku. Wydatki zostały 
poniesione w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników i funkcjonariuszy – 232 643,8 tys. zł (86,4%), pozostałe wydatki 
bieżące – 27 768,7 tys. zł (10,3%) i wydatki majątkowe – 8 048,6 tys. zł (3,0%). 

(akta kontroli str. 187-189, 197) 

Zobowiązania IAS na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 17 795,3 tys. zł. Główną ich 
pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz z pochodnymi pracowników oraz dodatkowego uposażenia funkcjonariuszy 
(15 781,6 tys. zł, tj. 88,7%), których płatność przypadała w 2019 r. Kwoty 
poszczególnych tytułów zobowiązań były zgodne z ewidencją księgową. 
Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 0,6 tys. zł i dotyczyły 
kosztów postępowań sądowych i podróży świadków. Zobowiązania te uregulowano 
do 21 stycznia 2019 roku. 

(akta kontroli str. 187-189, 205-212) 

Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych, zaplanowane w kwocie 1 070,2 tys. zł, 
zrealizowano w 75,5% (807,6 tys. zł), ponosząc je na wydatki osobowe niezaliczone 
do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (338,7 tys. zł), wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń (279,1 tys. zł), świadczenia społeczne (177,6 tys. zł) 
i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (12,2 tys. zł). 

(akta kontroli str. 187-189, 197) 

                                                      
10 Dział Obsługi Prawnej w IAS oraz Dział Obsługi Prawnej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym 

w Toruniu. 
11 Badanie przeprowadzono na próbie 10 należności nierozliczonych na 31 grudnia 2018 r. o łącznej kwocie 

43,0 tys. zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przeciętne zatrudnienie w Izbie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wyniosło 
2 749 etatów i było wyższe od przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. o trzy etaty. 
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia wyniosło 195 100,0 tys. zł i było wyższe 
o 15 133,0 tys. zł (7,8%) od wykonania w 2017 r. (179 967,0 tys. zł). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 r. w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 5 915 zł i było wyższe o 8,3% od średniego 
wynagrodzenia w 2017 r. (5 462 zł). Izba w 2018 r. nie zatrudniała pracowników 
kierowanych przez agencje pracy tymczasowej oraz na podstawie umowy 
zlecenia12.   

(akta kontroli str. 200-201, 213) 

Zaplanowane na 2018 r. wydatki majątkowe IAS (6 996,0 tys. zł) zwiększono  
w trakcie roku do wysokości 8 599,8 tys. zł i zrealizowano w kwocie 8 048,6 tys. zł 
(93,6% planu). Wydatki majątkowe poniesiono głównie na rozbudowę i przebudowę 
siedziby Urzędu Skarbowego we Włocławku (6 814,6 tys. zł), zakupy środków 
transportu (395,0 tys. zł), zakup bramek do systemu łączności cyfrowej ADAM 
(190,9 tys. zł), zakup urządzeń systemu sygnalizacji pożaru dla I Urzędu 
Skarbowego w Toruniu oraz systemu antywłamaniowego dla II Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy (158,6 tys. zł). Izba zaplanowała do realizacji osiem przedsięwzięć 
inwestycyjnych, natomiast zrealizowała 11 takich zadań, rezygnując w trakcie roku  
z dwóch i wprowadzając do planu pięć innych. 

 (akta kontroli str. 187-189, 202-204, 281) 

W trakcie roku plan wydatków Izby został zwiększony o środki z rezerw celowych 
w łącznej kwocie 9 223,8 tys. zł13: na sfinansowanie wydatków bieżących – 
8 377,1 tys. zł (90,8%), świadczeń na rzecz osób fizycznych – 691,7 tys. zł (7,5%) 
i wydatków majątkowych – 155,0 tys. zł (1,7%). Przyznane środki wydatkowano 
w wysokości 8 164,3 tys. zł (88,5%). Minister Finansów, na wniosek IAS, zablokował 
środki z rezerw w kwocie 189,0 tys. zł. 
Zbadano wydatkowanie środków w kwocie 7 524,7 tys. zł (92,2% ogółu 
wykorzystanych rezerw) przekazanych na podstawie decyzji Ministra Finansów  
z 9 marca 2018 r. na sfinansowanie całorocznych skutków II etapu wyrównania  
w 2017 r. wynagrodzeń dla pracowników IAS i KIS. Stwierdzono, że środki zostały 
wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

 (akta kontroli str. 214-256, 443-445) 

 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
14 884,4 tys. zł, stanowiącej 5,5% wydatków IAS (i 49,0% wartości populacji 
będącej bazą dla doboru próby). Doboru próby wydatków, wylosowanej metodą 
monetarną (MUS), dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów i dowodów księgowych, odpowiadających pozapłacowym wydatkom Izby, 
bez świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz z wyłączeniem wydatków poniżej 
500 zł. Badaniem objęto wydatki zaksięgowane w 98 pozycjach, w tym 75 z grupy 
wydatków bieżących na kwotę 8 453,1 tys. zł oraz 23 z grupy wydatków 
majątkowych na sumę 6 431,3 tys. zł. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach 
wydatki zostały rzetelnie skalkulowane i były dokonywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz z planem finansowym, na zakupy, usługi i roboty budowlane 
służące realizacji celów jednostki. 

(akta kontroli str. 257-267) 

                                                      
12 Trwającej sześć miesięcy lub dłużej, lub powtarzanej nieprzerwanie przez ten okres. 
13 W tym 37,0 tys. zł z budżetu środków europejskich. 
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Izba opracowała i zamieściła na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na 2018 r. 7 marca 2018 r., tj. po upływie 29 dni od dnia 
przyjęcia planu finansowego (6 lutego 2018 r.) i zgodnie z dyspozycją art. 13a ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych14. Plan zawierał 
wszystkie informacje określone w art. 13a ust. 2 upzp. Sprawozdanie o udzielonych 
w 2018 r. zamówieniach zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 26 lutego 2019 r., tj. trzy dni przed terminem wynikającym z art. 98 
ust. 2 upzp (1 marca). Zakres zawartych w nim danych odpowiadał wymogom 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego 
wzoru oraz sposobu przekazywania15. 

(akta kontroli str. 268-279, 282-288) 

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości zastosowanego trybu udzielania 
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania przepisów upzp 
przeprowadzono na próbie 98 wydatków na łączną kwotę 14 884,4 tys. zł, wybranej 
metodą monetarną. Stwierdzono, że: a) w 60 przypadkach wydatek został 
poprzedzony udzieleniem zamówienia w oparciu o przepisy upzp, z tego w 54 
przypadkach w trybie przetargu nieograniczonego i w 6 przypadkach w trybie 
zamówienia na usługi społeczne; b) we wszystkich przypadkach zamówień na usługi 
społeczne zamawiający był uprawniony do zastosowania tzw. „procedury 
uproszczonej”, tj. udzielenia zamówienia z zastosowaniem przepisów, o których 
mowa w Dziale III, rozdziale 6 art. 138o ust. 2-4 upzp; c) w 38 przypadkach,  
w których wydatku dokonano bez uprzedniego zastosowania upzp, zachodziła 
przesłanka wyłączenia ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 8 upzp. 

(akta kontroli str. 280) 

Szczegółową analizą objęto trzy zamówienia publiczne: przetarg nieograniczony na 
 dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynku III Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy, zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej dla pięciu jednostek organizacyjnych IAS oraz postępowanie 
z wyłączeniem stosowania upzp na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnicy wraz z naprawą elewacji oraz bocznego wejścia w I Urzędzie Skarbowym 
w Bydgoszczy. Stwierdzono, że przetarg nieograniczony i zamówienie z wolnej ręki 
przeprowadzono zgodnie z przepisami upzp, natomiast postępowanie bez 
zastosowania upzp zostało przeprowadzone w oparciu o wewnętrzny regulamin 
udzielania zamówień publicznych16, z zastosowaniem tzw. cenowego rozpoznania 
rynku. W związku z realizacją ww. zamówień Izba w 2018 r. poniosła wydatki 
w łącznej wysokości 763,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 289-416) 

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

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Izba w 2018 r. zrealizowała wydatki budżetu środków europejskich w wysokości 
169,4 tys. zł, co stanowiło 92,2% planu, wynoszącego po zmianach 183,7 tys. zł. 
Analiza prawidłowości wydatkowania 100% przyznanych środków wykazała, że 
 wykorzystano je zgodnie z przeznaczeniem, na nagrody i dodatki zadaniowe dla 
 osób wykonujących zadania w projektach „Platforma Usług Elektronicznych 

                                                      
14 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, dalej: „upzp”. 
15 Dz. U. poz. 2038. 
16 Wprowadzony zarządzeniem Nr 39/2017  Dyrektora IAS z dnia 29 marca 2017 r. 
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Skarbowo-Celnych - PUESC” i „Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej 
Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia 
kontroli podatkowej – CVP”. Jak wynikało z wyjaśnienia Głównego Księgowego IAS, 
niewykorzystanie kwoty 14,3 tys. zł było wynikiem absencji chorobowych 
pracowników. 

(akta kontroli str. 191, 232-233, 267, 417-432) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
i budżetu środków europejskich w zakresie realizacji wydatków. Objęte kontrolą 
wydatki zrealizowano prawidłowo, na cele służące realizacji zadań jednostki. 
Nie stwierdzono naruszeń przepisów upzp w zakresie wyboru trybu udzielenia 
zamówienia. W przypadku postępowań, do których nie stosowano upzp,  w sposób 
prawidłowy zastosowano przesłanki wyłączające stosowanie tej ustawy. 

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe  

3.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta III stopnia: 

 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 planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
(Rb-28NW), 

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

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

Kwoty wykazane w sprawozdaniach IAS były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań. W ramach 
czynności nadzorczych prowadzonych w IAS w celu zapewnienia prawidłowości 
sporządzania sprawozdań w polityce rachunkowości zawarto zapisy zapewniające 
ich zgodność z ewidencją księgową. Zadania w tym zakresie ujęto również 
w zakresach czynności poszczególnych pracowników pionu finansowo-księgowego 
IAS. Każdorazowo weryfikowano sprawozdania z zestawieniem obrotów i sald pod 
względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
 względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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Sprawozdania przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach.   

(dowód: akta kontroli str. 134-142, 185-196) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2. Księgi rachunkowe   

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych IAS przeprowadzono na próbie 52 
zapisów księgowych na łączną kwotę 4 485,4 tys. zł, wylosowanych metodą 
monetarną17. Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze 
udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby,  
że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań Izby prowadzone były nieprawidłowo. 

(akta kontroli str. 433-441) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez IAS sprawozdania 
budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania te sporządzone zostały 
rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

VI. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych, o których 
mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 5 ustawy o NIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
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VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania uwag i wniosków 
pokontrolnych, nie oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora informacji,  
o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

 
 
  
Bydgoszcz,        kwietnia 2019 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jan Pierzyński 

specjalista kontroli państwowej 
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