
LGD.410.001.10.2019
P/19/001

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof Kwiatkowski

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE



Numer i tytuł kontroli

Jednostka
kontrolowana

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Podstawa prawna

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Kontrolerzy

I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/191001- Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 16 - Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, w zakresie realizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną.

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (dalej: "Agencja"
lub "PAK").

Michał Szaniawski pełniący obowiązki Prezesa Agencji od 1 kwietnia 2019 r.
Od 12 marca 2018 r. do 31 marca 2019 r. Prezesem Agencji był Grzegorz Brona
(dalej: "były Prezes Agencji"). W okresie od 12 kwietnia 2017 r. do 11 maca 2018 r.
Agencją kierował wiceprezes ds. obronnych płk Piotr Suszyński1.

(dowód: akta kontroli str. 5-8)

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

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku.

1. Maria Mieszaiska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/33/2019 z 23 stycznia 2019 r.

2. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/35/2019
z 29 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania w 2018 r. planu finansowego
Agencji, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności
podejmowanych działań. Ocenie podlegały w szczególności:
- planowanie i wykonanie przychodów Agencji;
- planowanie i wykonanie kosztów i wydatków majątkowych oraz efekty

realizowanych zadań, w tym stopień ich realizacji;
- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa, w tym przekazanych na realizację

projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej;
- gospodarowanie wolnymi środkami;
- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań

za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych;
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:
- dokonanie analizy wykonania planu przychodów;
- dokonanie analizy realizacji kosztów, w tym współfinansowanych z budżetu Unii

Europejskiej;
- dokonanie analizy poniesionych wydatków majątkowych;

1 Na podstawie wydanego przez siebie zarządzenia nr 7 z dnia 11 kwietnia 2017 r., co bylo przedmid1em oceny w poprzedniej
konlroli NIK - P/1Ml01 Wykonanie budtetu państwa w 2017 r. w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Mf!istr6w, w
zakresie reallzowanym przez Polską Agencję Kosmiczną.

2 Oz. U. z 2019 r. poz. 489.
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- analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania
środków;

- szczegółowa analiza wybranej próby kosztów i wydatków majątkowych;
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji;
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie

zadaniowym;
- dokonanie analizy stanu zobowiązań;
- dokonanie przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych;
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów idokumentów księgowych;
- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań;
- analiza stosowanych procedur kontroli zarządczej dotyczących prawidłowości

i rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych oraz z operacji
finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V - Wyniki kontroli.

III. Charakterystyka Agencji
Agencja została utworzona na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej
Agencji Kosmicznej3 (dalej: "ustawa o PAK") i jest agencją wykonawczą
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4•

Siedzibą Agencji zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o PAK jest miasto Gdańsk, a w myśl
art. 1 ust. 4 ustawy Agencja może posiadać również oddziały terenowe. W statucie
Agencji5 (§ 4 ust. 3), w strukturze wewnętrznej, wyodrębniono oddziały terenowe,
w Warszawie oraz w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PAK, Agencja realizuje zadania w zakresie badań
i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla
celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa
oraz naukowych.

W myśl art. 2 ustawy o PAK działalność Agencji nadzoruje Prezes Rady Ministrów.

W trakcie niniejszej kontroli, tj. w piątym roku funkcjonowania Agencji nastąpiła
kolejna (trzecia) zmiana na stanowisku kierownika jednostki. Z powodu rezygnacji
z dniem 31 marca 2019 r. ze stanowiska Prezesa Agencji Grzegorza Brony, Prezes
Rady Ministrów powierzył z dniem 1 kwietnia 2019 r. pełnienie obowiązków Prezesa
PAK Michałowi Szaniawskiemu.

Plan po zmianach Agencji na 2018 r. zakładał przychody i koszty Agencji w kwocie
po 11.249,0 tys. zł, a ich wykonanie wyniosło odpowiednio 8.775,3 tys. zł
i 8.800,5 tys. zł, tj. ok. 78% planu po zmianach.

IV. Ocena
Najwyisza Izba Kontroli stwierdziła, że objęte badaniem koszty/wydatki Agencji
włącznejkwocie 1.668,7tys.zł (19,0% kosztów i 19,6% wydatków w 2018 r.)
zostały zrealizowane w sposób celowy i gospodarny. Poniesiono je na realizację
zadań ustawowych.
NIK opiniuje negatywnie sporządzone przez PAK sprawozdania budżetowe Rb-35
i Rb-40 za IV kwartał 2018 r. Natomiast sprawozdanie Rb-BZ2 za 2018 r. oraz
sprawozdania z operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. - opiniuje pozytywnie.

3 Oz. u. z 2018 r. poz. 601. ze zm.
• Oz. u. z 2017 r. poz. 20n. ze zm.
5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. 'II sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej

(Oz. U. poz. 861).
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W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości
w każdym obszarze wymienionym przy opisie celu i zakresu kontroli.
Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:

- dokonaniu w 2018 r. wydatku z dotacji podmiotowej w kwocie 80,0 tys. zł tytułem
zaliczki za dostawę zrealizowaną w 2019 r., wskutek czego do końca 2018 r"
nie zostały spełnione wszystkie przesłanki wykorzystania tej dotacji, o których
mowa w art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

- zleceniu przez byłego Prezesa Agencji wykonywania obowiązków w zakresie
gospodarki finansowej w okresie od 31 października do 31 grudnia 2018 r. na
podstawie umowy cywilnoprawnej, czym naruszono przepisy art. 53 ust. 2
ustawy o finansach publicznych,

- ujęciu w planie finansowym (po zmianach) Agencji na 2018 r. - przychodów
i dochodów w łącznych kwotach po 233,0 tys. zł dotyczących projektu
dofinansowanego w części ze środków z budżetu środków europejskich
i w części z budżetu państwa w niewłaściwych pozycjach i w konsekwencji
wykazaniu ich w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r,6 również
w niewłaściwych pozycjach,

- ujęciu w ewidencji księgowej, dla powyższego projektu dofinansowanego z UE,
w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej: planu i wykonania
dochodów oraz planu wydatków w łącznej kwocie po 35,8 tys. zł i wykonania
wydatków w łącznej kwocie 25,4 tys. zł,

- wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym Rb-35 za IV kwartał 2018 r.7 i Rb-40
za IV kwartał 2018 r. stanu zobowiązań na koniec 2018 r. w kwocie niższej
o 264,4 tys. zł, a w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. również stanu
zobowiązań na początek 2018 r. w kwocie niższej o 238,5 tys. zł, niż wynikało to
z ewidencji księgowej i zobowiązań zaliczonych do państwowego długu
publicznego na koniec 2018 r. w kwocie wyższej o 95,0 tys. zł,

- zaniżeniu w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. i w sprawozdaniu Rb-BZ2
za 2018 r,8 kosztów wynikających z ewidencji księgowej, per saldo o 60,3 tys. zł,

- niedokonaniu na dzień sporządzenia badanych sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań z operacji finansowych, zapisów w księgach rachunkowych
w sposób trwały, w zakresie kosztów w łącznej kwocie 500,5 tys. zł, wydatków
w łącznej kwocie 23,8 tys. zł i przychodów w łącznej kwocie 173,0 tys. zł oraz
nieujęciu w ewidencji księgowej zmniejszenia przychodów z tytułu dotacji
podmiotowej i przychodów z tytułu realizacji projektu w łącznej kwocie
odpowiednio 1.359,7 tys. zł i 68,0 tys. zł.

Poza powyższymi nieprawidłowościami, sprawozdania budżetowe zostały
sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie:
sprawozdawczości budżetowej9 i sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym1o. Natomiast sprawozdania z operacji finansowych zostały
sporządzone po upływie Oednego i 12 dni) terminu określonego w rozporządzeniu
w sprawie sprawozdawczości z operacji finansowych11.

8 Sprawozdanie Rb-40 z wykonania. określonego w ustawie budżetowej na 2018 rok, planu finansowego Agencji za IV kwartał
2018 r. - korekta tego sprawozdania sparządzona I przekazana Kancelaria prezesa Rady Mi1istrów (dalej: ,KPRM") 1
marca 2019 r.

7 Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów I wydatków Agencji za IV kwartał 2018 r. - korekta tego sprawozdania
sporządzona i przekazana KPRM 1 marca 2019 r.

I Sprawozdanie Rb-8Z2 roczne z wykonania planu finansowego Agenq w ukladzie zadaniowym za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2018 r. - korekta tego sprawozdania sporządzona iprzekazana KPRM 15 marca 2019 r.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
z 2018 r. paz. 109. ze zm.).

tO Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetlwej w układzie
zadaniowym (Oz. U. z 2018 r. paz. 1793. ze zm.).

11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sełdora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773).
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Opis sianu
faktycznego

Sprawozdania budżetowe Rb-35 i Rb-40 za IV kwartał 2018 r. nie przekazują
prawdziwego obrazu wszystkich przychodów, dochodów i kosztów. a także
zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pomimo, iż w działalności Agencji stwierdzono szereg nieprawidłowości, nie zostały
spełnione kryteria dla oceny negatywnej. W związku z tym, zgodnie z założeniami
kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r.• NIK zastosowała ocenę w formie
opisowej.

V. Wyniki kontroli
1. Wykonanie planu finansowego Agencji
1.1. Wykonanie planu przychodów
Zrealizowane przychody Agencji w 2018 r. wyniosły 8.800,5 tys. zł i były niższe
o 2.448,5 tys. zł, lj. o 21,8% od planu po zmianach (11.249,0 tys. zł) i niższe
o 830,9 tys. zł, tj. o 8,6% od wykonania w 2017 r. (9.631,4 tys. zł).

Głównym źródłem przychodów PAK od początku jej funkcjonowania. lj. od 2015 r.
była dotacja podmiotowa z budżetu państwa, której wykorzystanie
w poszczególnych latach 2015-2018 wyniosło odpowiednio 2.747,2 tys. zł.
8.101,2 tys. zł, 8.290,4 tys. zł i 8.206,3 tys. zł. Od 2016 r.12pozostało na zbliżonym
poziomie - w 2018 r. było niższe o 84.0 tys. zł. tj. o 1.0% niż w 2017 r.

Rok 2018 był pierwszym, w którym Agencja uzyskała:
- środki na realizację/współrealizację projektu dofinansowanego ze środków

z budżetu środków europejskich (w łącznej kwocie 233,0 tys. zł),
- przychody z tytułu prowadzonej działalności (6,0 tys. zł), które dotyczyły udziału

pracownika Agencji w seminarium dyplomowym studentów kierunku studiów
"Technologie kosmiczne i satelitarne".

Niewykonanie planu przychodów w 2018 r. wynikało głównie z niższego
o 1.359,7 tys. zł, tj. o 14,2% wykorzystania dotacji podmiotowej (plan -
9.566,0 tys. zł. wykonanie - 8.206,3 tys. ł), co opisano w dalszej części niniejszego
wystąpienia dotyczącej wykonania planu kosztów Agencji.

Przychody z tytułu prowadzonej działalności zrealizowano w kwocie 6,0 tys. zł, co
stanowiło 12,0% planu po zmianach (50,0 tys. zł). Co prawda Agencja po raz
pierwszy w 2018 r. zrealizowała przychody z tego tytułu, ale miały one niewielki
(0,0007%) udział w przychodach Agencjj13 i Oak opisano w dalszej części
niniejszego wystąpienia) nie zostały przeznaczone na pokrycie jej kosztów.

Według wyjaśnień byłego Prezesa Agencji niepełne wykonanie planu po zmianach
przychodów własnych oraz relatywnie niskie wpływy z tego tytułu w całym 2018 r.
wynikały m.in. z:
- odstąpienia przez Agencję od realizacji zadania14 (20,0 tys. zł), które miało być

wykonane w ramach podwykonawstwa u partnera projektu badawczego,
z powodu rezygnacji lidera projektu,

- złożenia ostatecznej oferty w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w kwocie niższej o 4.0 tys. zł od planowanej,

- założenia rezerwy (20,0 tys. zł) na ewentualne inne przedsięwzięcia Agencji,
w tym współudział w projekcie dofinansowywanym15 ze środków Unii

12 Tj. od drugiego roku i pierwszego pełnego roku obrotowego jej funkcjonowania.
13 Z wyłączeniem r6wn0warilści odpisów amortyzacyjnych.
,. Dotyczącego opracowania treści merytorycznych dla ćwiczeń edukacyjnych z zakresu astronomii, technologii satelitarnych,

badania kosmosu i misji kosmicznych, przewidzianych do wdrożenia na interaktywnych stanowiskach demonstracyjnych
w planowanym Mobilnym Centrum Nauki.

15 5 pażttziemika 2017 r. ogłoszono listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu.
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Ustalone
nieprawidłowości

Europejskiej, dotyczącym utworzenia Pomorskiego Laboratorium Zarządzania
Kryzysowego, który pomimo uzyskania dofinansowania, nie będzie realizowany
z uwagi na rezygnację wnioskodawcy.

(dowód: akta kontroli str. 9-154, 721-728)

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-40 z wykonania planu finansowego Agencji
za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. na koniec 2017 r. i 2018 r. nie wystąpiły należności.
W 2017 r. Agencja nie posiadała należności podlegających wykazaniu
w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2017 r. Natomiast wykazane w sprawozdaniu
Rb-N za IV kwartał 2018 r. należności w łącznej kwocie 74,0 tys. zł16dotyczyły stanu
środków na rachunkach bankowych Agencji prowadzonych w Banku Gospodarstwa
Krajowego (dalej: "BGK") i środków otrzymanych od lidera projektu
dofinansowanego ze środków z budżetu środków europejskich (68,O tys. zł)
oraz środków z tytułu zrealizowanych przychodów z prowadzonej działalności
(6,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 685-688, 701-706, 721-728, 737)

W działalności Agencji dotyczącej realizacji planu przychodów stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

Uzyskane 25 września 2018 r. środki z tytułu prowadzonej działalności w kwocie
6,0 tys. zł:
- nie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Agencji, pomimo że zgodnie

z art. 19 ust. 1 ustawy o PAK Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej
działalności z przychodów własnych,

- nie były lokowane, pomimo że obowiązek lokowania wolnych środków
finansowych wynikał z art. 48 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

- nie zostały przekazane na rachunek bankowy dochodów KPRM, pomimo że
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Agencja jest obowiązana
corocznie wpłacać do budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów
państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór
nad tą agencją, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku,
pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem
ust. 317.A zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy nadwyżkę, o której mowa w ust. 1,
agencja wykonawcza przekazuje niezwłocznie po uregulowaniu zobowiązań
wymagalnych z okresu sprawozdawczego, nie póżniej jednak niż do dnia
30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała18.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że:
- powyższych środków nie przeznaczono na pokrycie kosztów Agencji, ani nie

dokonywano ich lokowania, ponieważ Agencja planowała uzyskany przychód
przeznaczyć na wynagrodzenie ewentualnego wykonawcy świadczącego usługę
prawną na rzecz Agencji w ramach Krajowego Programu Kosmicznego; uznano,
iż działalność Agencji związana z tym programem najbardziej odzwierciedla
własną działalność Agencji. Niemniej jednak postępowanie wszczęte
16 listopada 2018 r. z przyczyn proceduralnych 31 grudnia 2018 r. zostało
unieważnione,

- w przypadku potwierdzenia, że uzyskany przychód z prowadzonej działalności
odpowiada nadwyżce, o której mowa wart. 22 ust. 2 ustawy o finansach

li Stan tych środków wykazano w sprawozdaniu Rb-35 i Rb40 za IV kwartał 2018 r. w pozycji dotyczącej stanu środków
pieniężnych na koniec roku.

11 Na koniec 2018 r. w Agencji nie wystąpiły zobowiązania podatkowe z wyjątkiem zobowiązań podatkowych dotyczących
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposa~enia rocznego dla 10Inierzy zawodowych.

la Zobowiązanie wymagalne na koniec 2018 r. w kwocie 0,5 tys. zł zostało sfinansowane z dotacji podmiQt)wej 3 stycznia
2019 r.
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publicznych, nadwyżkę tę Agencja przekaże na rachunek KPRM w terminie do
30 czerwca 2019 r.

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić wystarczającego
uzasadnienia dla niestosowania obowiązujących przepisów.

(dowód: akta kontroli str. 9-17,118-122,150-171,173-179)
1.2. Wykonanie planu kaszlów
Koszty Agencji oraz wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły łącznie 8.926,2 tys. zł
i były niższe o 2.322,8 tys. zł, lj. o 20,6% od planu po zmianach (11.249,0 tys. zł)
i niższe o 1.049,8 tys. zł, lj. o 10,5% od kosztów i wydatków majątkowych
poniesionych w 2017 r. (9.976,0 tys. zł).

W 2018 r. tak samo jak w 2017 r. na koszty Agencji składały się wyłącznie koszty jej
funkcjonowania19. W 2018 r. wyniosły 8.775.3 tys. zł i były niższe o 2.473,7 tys. zł,
tj. o 22,0% od planu po zmianach (11.249.0 tys. zł) i o 796,1 tys. zł, tj. o 8,3% od
wykonania w 2017 r. (9.571,4 tys. zł).

Niższe od planowanych wykonanie kosztów funkcjonowania wynikało głównie z:
- odstąpienia od kwalifikacji sensorów, z uwagi na możliwość wykonania takiej

usługi w ramach realizacji projektów dla ESA2o,a nie w ramach budżetu Agencji,
- unieważnienia postępowania na świadczenie usług prawnych w ramach

wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego, w związku z uruchomieniem
procesu legislacyjnego nad ustawą o PAK,

- oszczędności w kosztach zleconego do opracowania jednego ze studiów
wykonalności i utworzenia rezerwy na ewentualny wzrost cen studiów
wykonalności,

- odstąpienia od wydania publikacji na temat obserwacji Ziemi,
- niewykonania planu kosztów wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych

wynagrodzeń - głównie z powodu wakatów na niektórych stanowiskach,
- ustalenia na wyższym poziomie planowanych kosztów amortyzacji,
- niezrealizowania niektórych wydatków majątkowych.

(dowód: akta kontroli str. 18-117, 180-240,721-728)
W 2018 r. dokonano dwa razy (w czerwcu i sierpniu) zmian w planie finansowym
Agencji na 2018 r. Pierwsza zmiana polegała na zwiększeniu planu przychodów
idochodów Agencji łącznie o 283,0 tys. zł (w tym 233,0 tys. zł stanowiły środki
z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu środków
europejskich, a 50,0 tys. zł przychody z tytułu własnej działalności) oraz zwiększenia
o tą kwotę (łącznie o 283,0 tys. zł) kosztów i wydatków funkcjonowania Agencji
związanych z realizacją tego projektu i jej działalnością własną. Druga zmiana
dotyczyła przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów
funkcjonowania iwydatków na funkcjonowanie Agencji.

(dowód: akta kontroli str. 22-117)
Struktura kosztów Agencji w 2018 r. była podobna jak w 2017 r. Składały się na nie
głównie21:

- koszty wynagrodzeń w kwocie 4.970,6 tys. zł,
- koszty usług obcych - 1.852,0 tys. zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania - 657,3 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 703,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 18-21,701-706,721-728)

19 Nie ponoszono kosztów realizacji zadań ani tzw. pozostałych kosztów (według szczeg6lowości określonej w planie
finansowym Agencji).

20 European Space Agency - Europejska Agencja Kosmiczna.
21 Według rodzajów kosztów wyodrębnionych w ustawie budżetowej na 2018 r.
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Koszty wynagrodzeń osobowych w 2018 r. wyniosły 4.529,1 tys. zł (tj. 50,7%
kosztów ogółem) i były niższe o 473,9 tys. zł, ij. o 9,5% od planu po zmianach
(5.003,0 tys. zł), ale wyższe o 55,2 tys. zł, tj. o 1,2 % od wykonania w 2017 r.
(4.473,9 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełno-
zatrudnionego wyniosło 8.834,87 zł brutto i było wyższe o 108,27 zł, tj. o 1,2% niż
w 2017 r. (8.726,60 zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 56 osób (w przeliczeniu na pełne etaty
42,72 etatu), w tym zarząd stanowiły trzy osoby zatrudnione na 2,23 etatu, a liczba
pracowników administracji22 - 53 osoby (40,49 etatu) i było na zbliżonym poziomie
jak w 2017 r., w którym wyniosło 57 osób (42,25 etatu), w tym zarząd stanowiły dwie
osoby zatrudnione na dwa etaty23, a liczba pracowników administracji wyniosła
55 osób (40,25 etatu).

Struktura zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń w centrali oraz oddziałach Agencji
w 2018 r. była taka sama jak w 2017 r. i nadal najwięcej osób wykonywało pracę
w oddziale terenowym w Warszawie, następnie w centrali w Gdańsku, a najmniej
w 'oddziale terenowym w Rzeszowie, tj. odpowiednio 43 osoby na 33,47 etatu,
11 osób na 9,25 etatu i 2 osoby na 1,55 etatu.

(dowód: akta kontroli str. 241-251)
Koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2018 r. wyniosły 298,7 tys. zł, tj. 3,3%
kosztów ogółem i były niższe o 11,3 tys. zł, tj. o 3,6% od planu po zmianach
(310,0 tys. zł) i wyższe o 134,1 tys. zł, tj. prawie dwukrotnie od wykonania w 2017 r.
(164,6 tys. zł).

Wzrost kosztów wynagrodzeń bezosobowych w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.
wynikał głównie ze zwiększenia kosztów usług eksperckich i doradczych, w tym
dotyczących:
- realizacji zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie

obserwacji przestrzeni kosmicznej związanych z rozpoczęciem prac nad
utworzeniem i funkcjonowaniem krajowego systemu świadomości sytuacyjnej
przestrzeni kosmicznej,

- współpracy z wieloletnim pracownikiem NASA24.
(dowód: akta kontroli str. 8-21, 701-706,180-250)

Dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano
w kwocie 150,9 tys. zł, tj. niższej o 349,1 tys. zł (o 69,8%) od planu po zmianach
(500,0 tys. zł). Wykorzystanie tej dotacji w 30,2% planu po zmianach wynikało
głównie z niezrealizowania wydatków dotyczących Krajowego Systemu
Swiadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej (SSA), na które zaplanowano
300,0 tys. zł oraz wydatków na zakup sprzętu biurowego dla Agencji, na co
zaplanowano 40,0 tys. zł. Były Prezesa Agencji wyjaśn~ m.in., że nie zakupiono
sprzętu komputerowego, m.in. z uwagi na dość późne przeprowadzenie postępowań
dotyczących tego zamówienia (w których nie wpłynęły żadne oferty), co związane
było z przedłużonymi negocjacjami wewnątrz Europejskiego Konsorcjum 88125, do
którego przystąpienie Polski było jednym z celów powyższego zespołu oraz zmiany
dotyczące ustalenia zakresu odpowiedzialności Polski w tym Konsorcjum.
W zakresie niedokonania zakupu sprzętu biurowego - były Prezes Agencji wyjaśnił,
że podjęto decyzję o odstąpieniu od zakupów, które miały dotyczyć zestawów
wideokonferencyjnych, gdyż po dokonaniu (na etapie przygotowywania

22 Praoownicy biurowi I merytoryczni, w tym dyrekto!Zy lich zastępcy oraz kierownicy. W Agencji nie zatrudniano pracowników
siut!> obsługi ted1nicznej.

Z! W 2018 r. Prezes Rady Ministrów powołał Prezesa Agencji, podczas gdy w 2017 r. Agencją kierował wiceprezes
ds. obronnych Agencji.

24 Narodowa Agencja Aeronautyld I Przestrzeni Kosmicznej USA.
15 Space Surveinance and Tracking - Dbse!wacja I Siedzenie Obiektów Kosmicznych.
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postępowania o udzielenie zamówienia) analizy rynku pod kątem dostępnych
rozwiązań, wewnętrznego audytu obecnych rozwiązań funkcjonujących w Agencji
oraz mając na uwadze zapisy art. 44 ustawy o finansach publicznych stwierdzono,
że obecny system, którego w czerwcu 2018 r .• kosztem niedużych nakładów'
dokonano drobnych usprawnień, moZe w 2018 r. dalej funkcjonować.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 150,9 tys. zł przeznaczono na:
- realizację pierwszego etapu zamówienia dotyczącego zakupu i wdrożenia

systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) wspierającego obsługę
obiegu dokumentów oraz ich archiwizację w Agencji. Etap ten obejmował
głównie wdrożenie systemu w zakresie delegacji (krajowych i zagranicznych)
oraz wniosków urlopowych (75,6 tys. zł),

- wykup samochodu osobowego będącego dotychczas przedmiotem leasingu
(54,4 tys. zł),

- wykonanie analizy przedwdrożeniowej SEOD, w tym opracowanie specyfikacji
wymagań, oszacowanie wartości zamówienia w oparciu o te wymagania
oraz wsparcie przy stworzeniu umowy na zakup sprzętu informatycznego
niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania (20,9 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 8-21, 26-117,180-240,427-541)

W 2018 r. Agencja realizowała projekt partnerski dofinansowany ze środków
z budżetu środków europejskich pn. .System operacyjnego gromadzenia,
udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)"26
(dalej: .projekr). Agencja była jednym z parterów realizujących ten projekt, a pełen
zakres rzeczowy projektu planowano zrealizować do 30 listopada 2020 r.

Otrzymane środki wykorzystano (wydano) w kwocie 165,0 tys. zł, tj. niższej
o 68,0 tys. zł (29,2%) od otrzymanych (233,0 tys. zł)27. Jak wyjaśnił były Prezes
Agencji brak wydatkowania w pełnej kwocie otrzymanych środków wynikał m.in.
z przedłużającej się procedury odbioru przedmiotu jednej z umów z uwagi na
nieterminową jego realizację oraz nieponiesieniu wydatków w 2018 r. na zakup
mateńałów w związku z podjęciem decyzji o ich efektywniejszym wykorzystaniu
w kolejnych latach na organizację szkoleń, które cieszyły się dotychczas ogromnym
zainteresowaniem (w przypadku takiej konieczności będzie procedowana zmiana
kategorii wydatków w ramach projektu).

Objęte w ramach niniejszej kontroli badaniem wydatki przeznaczone na realizację
tego projektu w łącznej kwocie 69,1 tys. zł (41,2% wydatków go dotyczących
i dokonanych w 2018 r.) wykazało, że zostały poniesione zgodnie z zapisami umowy
o jego dofinansowanie28, w tym wpisywały się w zadania przewidziane do realizacji
przez Agencję w ramach tego projektu w 2018 r., zostały faktycznie poniesione,
dokonane w okresie kwalifikowalności, po przeprowadzeniu rozeznania rynku
i należycie udokumentowane. Wydatki poniesiono na:
- wsparcie działań merytorycznych/współuczestniczenie w pracach Agencji

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń administracji
publicznej w zakresie wykorzystania danych satelitarnych, w tym

26 W ramachProgramuOperacyjnegoPolskaCyfrowanalata2014·2020.osipriorytetowejnr2 .E-administracjai otwarty
rząd',dzjalanianr2.3.,Cyfrowadostępnośći użytecznośćinformacjisektorapublicznego',poddziałania2.3.1..Cyfrowe
udostępnianieinformacjisektorapublicznegoze żr6deładministracyjnychi zasobbNnauki"(typ II projektu:cyfrowe
udostępnianiezasobOwnauki)'.

'l1 ZgodniezaneksemnrPOPC.02.03.01.oo-OO24/17 .02doumowyodofi1ansowanieprojektunrPOPC.02.03.01.oO-o024/17-
00zawartejw dniu27grudnia2017r.,kwotadofinansowaniaprzekazanaBeneficjentowiw fonniezaliczki,niewydalkowana
zkońcemrokubudżeilwegomoglapozostaćnarachunkubankowym.

21 NrPOPC.02.03.01-o0-0024/17-o0z 27grudnia2017r. zawartejpomiędzySkarbemPaństwa,w imieniuktóregodziałalo
CentrumProjektówPolskaCyfrowa,a InstytutemMeteorologiii GospodarkiWodnej-będącymBeneficjentem(Partnerem
wiodącym)orazaneksNrPOPC.02.03.01-o0.oo24/17.o1iNrPOPC.02.03.01-OO-OO24/17.o2.
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w szczególności opracowaniem materiałów i programów edukacyjno-
szkoleniowych,

- przygotowanie broszury informacyjnej zawierającej informacje o tym Projekcie
z uwzględnieniem w nim roli Agencji, przygotowanie przykładów wykorzystania
danych satelitarnych oraz zrealizowanie filmów informacyjno-wizerunkowych
poświęconych temu projektowi.

(dowód: akta kontroli str. 18-101, 180-206,236,252-426)

Otrzymane w 2018 r. dotacje z budżetu państwa Agencja wykorzystała w kwocie
B.357,2tys.zł, tj. niżej o 1.707,8tys.zł (o 17,0%) od planu po zmianach
(10.066,0 tys. zł) i niższej o 340,0 tys. zł, tj. o 3,9% od wykonania w 2017 r.
(8.697,2 tys. zł). Dotację podmiotową wykorzystano w kwocie 8.206,3 tys. zł, tj. niżej
o 1.359,7 tys. zł (o 14,2%) od planu (9.566,0 tys. zł), a dotację na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w kwocie 150,9 tys. zł, tj. niższej o 349,1 tys. zł (30,2%) od
planu (500,0 tys. zł).

Środki z powyższych dotacji, w części niewydatkowanej do końca 2018 r.
(1.708,8 tys. zł29), zostały zwrócone (31 grudnia 2018 r.) na rachunek bankowy
KPRM.

(dowód: akta kontroli str. 14-17,701-706)

Szczegółowym badaniem objęto koszty/wydatki w łącznej kwocie 1.668,7 tys. zł,
tj. 19,0% i 19,6% odpowiednio kosztów i wydatków Agencji, w tym 1.517,8 tys. zł
dotyczyło kosztówlwydatków bieżących, a 150,9 tys. zł wydatków majątkowych
(100% wydatków majątkowych). Doboru próby dokonano na podstawie
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych
odpowiadających kosztom/wydatkom Agencji. Próba 137 dowodów o łącznej
wartości 1.505,0 tys. zł została wylosowana metodą monetarną (MUS30),
a dziewięciu dowodów o łącznej wartości 163,7 tys. zł dobrana w sposób ce10wy31.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki ponoszono w ramach
realizacji ustawowych zadań PAK, zgodnie z planem finansowym oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, poza dokonaniem wydatku w 2018 r. ze środków
z dotacji podmiotowej w formie zaliczki za dostawę mebli i wyposażenia, która miała
miejsce w 2019 r. Nie stwierdzono wydatków niecelowych i niegospodarnych.
Niemniej jednak złożone w ramach postępowania na dostawę mebli (na które
udzielono zaliczki) trzy oferty nie były - dla NIK - porównywalne. Dwie z tych ofert
zawierały wykaz takiego samego wyposażenia i mebli i w tych samych ilościach,
a jedna oferta (wybrana i z najniższą ceną) zawierała niektóre inne elementy tego
wyposażenia i mebli, niektórych nie zawierała wcale, a niektóre w innych ilościach.
Ponadto - w ocenie NIK - nie udokumentowano, jakie wyposażenie i w jakich
ilościach było przedmiotem zamówienia. Dyrektor Biura Organizacyjnego Agencji
wyjaśnił, że przed udzieleniem niniejszego zamówienia przeprowadzono rozeznanie
rynku poprzez zebranie informacji ze stron intemetowych oraz rozmowy
telefoniczne, a złożone oferty wskazują jaki Wykonawca złożył ofertę, co zaoferował
i w jakiej cenie. Ponadto Dyrektor Biura Organizacyjnego Agencji wyjaśnił, że
telefonicznie ustalono z firmami zakres zamówienia podając numery katalogowe,
wszystkim wykonawcom wnioskodawca przekazał takie same zapytanie. Jednak
z uwagi na specyfikę zamówienia oferowany przez Wykonawców asortyment różnił
się między sobą w niektórych parametrach. Następnie wnioskodawca porównał
złożone oferty ze sobą co umożliwiło mu dokonanie ich prawidłowej oceny by mógł
wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą swoim potrzebom.

2!1 Z dotacji podmiotowej -1.359.7 tys. zł i z dotacji na inwestycje I zakupy inwestycyjne - 349.1 tys. zł.
3l Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do warilści.
31 Na podstawie przeglądu analitycznego ks~ rachunkowych oraz osąfu kontrolera.
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Ustalone
nieprawidłowości

(dowód: akta kontroli str. 542-647,1323-1340)

W badanej próbie wydatków pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych32 nie stwierdzono nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 648-669)

W wyniku analizy trzech postępowań o udzielenie zamówień (łączna kwota
wydatków w 2018 r. - 495,2 tys. zł), w tym jednego dotyczącego zadania
finansowanego z budżetu środków europejskich, jednego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego i jednego, do którego nie zastosowano trybów
określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8 tej
ustawy), nie stwierdzono naruszenia odpowiednio: regulacji w zakresie udzielania
zamówień, przepisów powyższej ustawy oraz wewnętrznych regulacji.

(dowód: akta kontroli str. 670-676)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Agencji wynosiły 359,9 tys. zł i były
wyższe o 25,9 tys. zł, tj. o 7,8% niż w 2017 r. - 334,0 tys. zł. Zobowiązania te
obejmowały głównie (tak samo jak w 2017 r.) zobowiązania z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy
zawodowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 308,4 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie
0,5 tys. zł z tytułu kosztów podróży służbowej pracownika Agencji i były niższe
o 5,5 tys. zł niż na koniec 2017 r., w którym wyniosły 6,0 tys. zł i dotyczyły
zobowiązania wobec kontrahenta z tytułu opłaty za przedłużenie licencji.

(dowód: akta kontroli str. 685-688, 701-706, 721-728,1048-1087)

W dniu 31 grudnia 2018 r. Agencja nie posiadała środków pieniężnych na rachunku
bankowym dotyczącym środków z dotacji z budżetu państwa, natomiast posiadała
środki z tytułu prowadzonej działalności w łącznej kwocie 6,0 tys. zł, z tytułu
realizacji projektu w łącznej kwocie 68,0 tys. zł oraz na rachunku Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od powyższych środków na rachunkach
bankowych (wszystkich prowadzonych w BGK) nie uzyskano odsetek.

(dowód: akta kontroli str. 9-17)

Agencja zrealizowała wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli wykonania
budżetu państwa w 2017 r. dotyczące podjęcia działań mających na celu
zapewnienie prawidłowego szacowania wartości zamówień, zapewnienie nadzoru
nad prawidłową realizacją umów cywilnoprawnych oraz ponoszenie wydatków
w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w toku niniejszej
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższych zakresach.

W działalności Agencji dotyczącej realizacji kosztów i wydatków stwierdzono
następującą nieprawidłowość:

W dniu 28 listopada 2018 r. z dotacji podmiotowej dokonano wydatku w kwocie
80,0 tys. zł tytułem zaliczki za meble i wyposażenie, które dostarczono do Agencji
w styczniu 2019 L, wskutek czego do końca 2018 L, tj. w terminie, o którym mowa
wart. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zostały spełnione wszystkie
przesłanki wykorzystania tej dotacji, o których mowa wart. 168 ust. 4 tej ustawy.
Zgodnie z tym przepisem wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za
zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na
rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.

32 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Oz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
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Prezesa Agencji wyjaśnij m.in., że:
- przekazanie środków nastąpiło na podstawie § 2 ust. 2 lit a umowy, zatem

wydatek ten nastąpił zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych
rodzajów wydatków (por. przepis art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
do których to przepisów należy zaliczyć wiążącą strony umowę,

- skoro zapisy art. 151a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dają
Zamawiającemu możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia, to przyjąć należy iż również w zamówieniach poniżej progów
st0sowania tej ustawy jest dopuszczalne,

- mając na uwadze powyższe, w ocenie Agencji, dyspozycja art. 168 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych nie stała na przeszkodzie wypłaty w dniu 28 listopada
2018 r zaliczki za meble, których dostawa miała nastąpić w styczniu 2019 r.
"Wykorzystanie dotacji" następuje bowiem w chwili dokonania przelewu, o ile
wynikał on z zawartej w przepisach prawa materialnego podstawy prawnej do
dokonania konkretnego wydatku, a obowiązek wypłaty przedmiotowej zaliczki
wynikał z zawartej umowy,

- zamówienie przedmiotowych mebli w 2018 L, wiązało się bezpośrednio
z realizacją zadania dotyczącego utworzenia zalążka Narodowego Centrum
Operacyjnego, tj. struktury oraz wstępnej i testowej zdolności operacyjnej,
co wynikało z przyjętego na siebie przez Państwo Polskie zobowiązania
w ramach wniosku o przystąpienie Agencji do Europejskiego Konsorcjum SST
oraz wpisywało się również w założenia Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej
uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 201733,

- zamówienie nie mogło być przy tym odroczone na 2019 r., objęte bowiem
umową meble produkowane są na zamówienie, a okres realizacji zamówienia
obejmuje kilkanaście tygodni,

- odroczenie realizacji przedmiotowego zadania naraziłoby Agencję na ryzyko,
iż Narodowe Centrum Operacyjne nie uzyskałoby zdolności operacyjnej z datą
1 kwietnia 2019 L, co miało być warunkiem pozyskania na ten cel finansowania
z grantu z Komisji Europejskiej, o który Agencja miała starać się w ramach ww.
Konsorcjum. W grudniu 2018 r. Agencja podpisała umowę o przystąpieniu do
Europejskiego Konsorcjum SST, 141utego 2019 r.,

- konsorcjum wystąpiło do Komisji Europejskiej o grant na projekt SST i 2019 r.
trwały intensywne przygotowania do uzyskania sprawności operacyjnej
Narodowego Centrum Operacyjnego z datą 1 kwietnia 2019 r., co nie byłoby
możliwe do osiągniecia w przypadku braku realizacji zamówienia
przedmiotowych mebli.

Wiceprezes ds. Nauki Agencji, który zawarł powyższą umowę udzielił tożsamych
wyjaśnień w tym zakresie.

W ocenie NIK, ponieważ meble i wyposażenie zostały dostarczone do Agencji
w 2019 r. to zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. A tylko spełnienie tego
warunku łącznie z zapłatą do 31 grudnia 2018 r. stanowi/oby wykorzystanie dotacji,
zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Z powyższego obowiązku
nie zwalniało Agencji uprawnienie do udzielania zaliczek określone w przepisach
ustawy - Prawo zamówień publicznych, tym bardziej że zgodnie z art. 126 ustawy
o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom
rozliczania środki z budżetu państwa przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy,
odrębnych ustaw na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
Odnosząc się do wiążącej strony umowy - w ocenie NIK - mając na uwadze
wskazane przepisy ustawy o finansach publicznych działaniem nierzetelnym było

33 M.P. z 2017 r. poz. 203.
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zawarcie umowy określającej warunki płatności i dostawy, w wyniku których z dotacji
podmiotowej dokonano wydatku w 2018 r. za zadanie, które zostało zrealizowane
w kolejnym roku budżetowym. Nie kwestionując działań Agencji w kierunku jej
przystąpienia do Europejskiego Konsorcjum SST, uzyskania grantu dla projektu
SST oraz przygotowań do uzyskania sprawności operacyjnej Narodowego Centrum
Operacyjnego, NIK nie podziela stanowiska jakoby cel i charakter przedmiotowego
wydatku usprawiedliwiał wyjęcie go spod stosowania art. 168 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych. Tym bardziej, że jak wynika z wyjaśnień Wiceprezesa
ds. Nauki Agencji oraz przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli oględzin
wykorzystywane były trzy zakupione fotele biurowe. W toku oględzin ustalono, że
pozostałe meble (poza jeszcze dwoma fotelami i kanapą) były nierozpakowe,
ponieważ jak wyjaśnił Dyrektor Biura Organizacyjnego Agencji meble zostaną
przetransportowane do dostępnych od 1 maja 2019 r. pomieszczeń wynajętych
przez Agencję, gdzie docelowo będzie zlokalizowany i będzie pracował Zespól SSA.
Wacenie NIK nie budzi wątpliwości, że zakup powyższych mebli został dokonany
z dotacji podmiotowej Agencji34, do której zastosowanie miały przepisy art. 168
ustawy o finansach publicznych, zatem wszelkie operacje, które mogły być z niej
sfinansowane powinny być tak ukształtowane, żeby zarówno spełnienie
świadczenia, jaki i zapłata wynagrodzenia za to świadczenie (ze środków z dotacji)
nastąpiło w terminie określonym wart. 168 ust. 1 tej ustawy.

W konsekwencji powyższego Agencja wydała w 2018 r. z dotacji z budżetu państwa
80,0 tys. zł za zadanie, które nie zostało zrealizowane w danym roku budżetowym.
Powyższej kwoty PAK nie uznała, jako niewykorzystanie w 2018 r. dotacji
podmiotowej i dokonany 31 grudnia 2018 r. zwrot środków na rachunek bankowy
KPRM pomniejszyła o tą kwotę.

(dowód: akta kontroli str. 9-21, 26-39, 207-234. 552-575. 609, 701-706)

1.3. Realizacja zadań
W ramach budżetu zadaniowego Agencji na 2018 r. ustalono dwa cele i mierniki,
którym przypisano wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Agencję w 2018 r.

Zgodnie z procedurą monitorowania w zakresie budżetu dysponenta części 16 -
KPRM. w 2018 r. Agencja przedstawiała kwartalne informacje o osiągniętych
wartościach mierników.

(dowód: akta kontroli str. 707-720, 1672-1684)

Na podstawie danych wynikających z rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego w układzie zadaniowym35• w 2018 r. Agencja w ramach funkcji państwa
6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wsparcie konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki, realizowała jedno podzadanie 6.1.9. i jedno działanie
nr 6.1.9.1. - Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla
celów naukowych, gospodarczych i obronnych, których celami było zapewnienie:
- stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorstw

ijednostek badawczo-naukowych;
- wiarygodnej informacji o rozwoju badań, stanie edukacji oraz kształcenia na

studiach wyższych w obszarze technologii kosmicznych.

W 2018 r. osiągnięto następujące, zakładane, mierniki realizacji tych celów:
- liczbę podmiotów gospodarczych i jednostek naukowo-badawczych, którym

udzielono wsparcia niefinansowego (pomoc de minimis, konsultacje.
ekspertyzy) - 57 podmiotów;

:M Poza dotacjami z budtetu państwa w 2018 r. Agencja pozyskała przychody z tytułu prowadzonej działalności w łącznej
kwocie 6,0 tys. zł, które nie zostały do końca 2018 r. wydatkowe oraz środki na realizację Projektu ujęte w wyodrębnionej
ewidencji księgowej.

36 Rb-BZ2
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- liczbę raportów z zakresu badań naukowych i edukacji kosmicznej w Polsce
- 2 raporty.

(dowód: akta kontroli str. 707-720)
W ramach zadań określonych w ustawie o PAK, Agencja w 2018 r. zrealizowała
szereg działań, które były niezbędne do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia
Krajowego Programu Kosmicznego (dalej: "Program"), który w dniu 19 grudnia
2018 r. uzyskał pozytywną opinię Rady PAK i został przekazany do KPRM. Program
obejmował 54 zadania, które planowane są do realizacji w latach 2019-2021.
Przede wszystkim:
- przygotowano propozycję zmiany ustawy o PAK;
- przygotowano roczny i pięcioletni program działalności PAK na lata 2019-2021;
- prowadzono negocjacje związane z przystąpieniem Polski do konsorcjum

EUSST, które zakończyły się w grudniu 2018 r. podpisaniem umowy
konsorcyjnej (Polska stała się nowym członkiem konsorcjum, na równych
prawach z dotychczasowymi członkami Francją Hiszpanią Wielką Brytanią
Niemcami iWłochami;

- prowadzono działania związane z przystąpieniem Polski do klastra robotyki
kosmicznej PERASPERA, w wyniku których na początku 2019 r. zaproszono
PAK do uczestnictwa w klastrze;

- prowadzono działania związane z zabezpieczeniem zdolności telekomunikacji
satelitarnej poprzez wykorzystanie programu UE GovSatCom. W PAK
stworzono zespół pracowników, dedykowany zagadnieniu łączności krytycznej
oraz przystąpiono, wraz z innymi partnerami z UE do przygotowywania projektu
grantowego, w ramach którego zdefiniowane zostaną potrzeby Unii związane z
łącznością międzyrządową;

- prowadzono działania związane z zacieśnieniem współpracy międzynarodowej
z wybranymi partnerami strategicznymi). W wyniku tych działań PAK przystąpiła
do kluczowych organizacji będących platformami wymiany informacji pomiędzy
krajami i podmiotami kosmicznymi: Międzynarodowej Federacji Astronautycznej
(członkostwo od października 2018 r.), International Space Exploration
Coordination Group (członkostwo od grudnia 2018 r.);

- prowadzono działania związane z systemami rakietowymi. W 2018 r. ustalono
ramy organizacyjne i prawne, które umożliwią w Polsce testy rakiet
suborbitalnych. W szczególności wsparto przeprowadzenie testów
poligonowych.

Oprócz przygotowań do realizacji Programu:
- wykonano działania promocyjne "Poland in Space - Kosmiczny Listopadn;
- podjęto współpracę ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego;
- rozpoczęto współpracę z Wrocławskim Parkiem Technologicznym

w prowadzonym przez ten podmiot projekcie "Big Science";
- stronach internetowych PAK wprowadzono informacje o przetargach w ESA

i EUMETSAT;
- zorganizowano wraz z ESA szkolenia dla polskich firm w zakresie

przygotowania wniosków o udzielenie zamówienia przez ESA.

Ponadto w 2018 r. zintensyfikowano prace nad projektami kosmicznymi, które są
zorientowane na wykorzystanie w gospodarce morskiej. Wybrano projekty
i umieszczono je Programie. Rozpoczęto również rozmowy z Niemieckim Centrum
Lotnictwa i Lotów Kosmicznych (DLR)36 nad ustanowieniem wspólnego laboratorium
na Pomorzu.

(dowód: akta kontroli str. 1686-1743)

311lnstytucja pełniąca funkcję narodowej agencji kosmicznej.
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W 2018 r. w PAK przeprowadzono audyt zewnętrzny oraz odstąpiono od realizacji
planowanych kontroli wewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 1734-1736,1744-1749)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 8 ustawy o PAK, w dniu 26 marca 2019 r. Prezes Agencji
przekazał do KPRM Sprawozdanie z działalności w 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1685)

W działalności Agencji w zakresie realizacji zadań nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że nie wszystkie działania Agencji w zakresie
wykonania planu finansowego za 201B r. były prawidłowe. Dokonano wydatku
z dotacji podmiotowej z naruszeniem zasad jej wykorzystania, przychody
z prowadzonej działalności nie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
funkcjonowania PAK, a także nie dokonano zwrotu nadwyżki środków finansowych
na rachunek bankowy dochodów KPRM.

2. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe
2.1. Sprawozdania

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Agencję sprawozdań za 2018 L:
- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 L planu finansowego

agencji wykonawczej (Rb-40)37,
- z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej (Rb-35)38,
- z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym

(Rb-BZ2)39,
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N).

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej z wyjątkiem m.in. danych dotyczących stanu zobowiązań na koniec
2018 L wykazanych w sprawozdaniu Rb-35 i Rb-40 za IV kwartał 2018 r" stanu
zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. wykazanych w sprawozdaniu Rb-40
i Rb-Z za IV kwartał 2018 L, stanu zobowiązań na początek 2018 L W sprawozdaniu
Rb-40 za IV kwartał 2018 r. oraz kosztów 2018 r. w sprawozdaniu Rb-40
za IV kwartał 2018 r. i Rb-BZ2 za 2018 r. w zakresie kosztów.

Ponadto w planie finansowym (po zmianach) Agencji na 2018 L W niewłaściwych
pozycjach zaplanowano przychody i dochody dotyczące projektu dofinansowanego
w części ze środków z budżetu środków europejskich i w części z budżetu państwa.
W konsekwencji powyższego w niewłaściwych pozycjach w sprawozdaniu Rb-40
za IV kwartał 2018 r. wykazano plan i wykonanie przychodów i dochodów z tego
tytułu.

W związku z powyższym stosowany w PAK system kontroli zarządczej nie
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowości i rzetelności wszystkich danych
wykazanych w tych sporządzaniach.

Co prawda w 2018 L opracowano pisemne procedury sporządzania sprawozdań
budżetowych oraz z operacji finansowych, niemniej jednak nie zapobiegło to
wystąpieniu stwierdzonych w toku nieprawidłowościom.

31 Konb'oti poddano korektę sprawozdania sporządzoną i przekazaną KPRM 1 marca 2019 r.
:li Jw.
:li Konb'oti poddano korekty sprawozdań sporządzone i przekazane KPRM 15 marca 2019 r.
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W Agencji w 2018 r. nadal, tj. od 2016 r. w ramach istniejącego systemu kontroli
zarządczej, nie opracowano pisemnych procedur w zakresie identyfikacji ryzyk
wpływających na realizację zadań w obszarze sprawozdawczości i prowadzenia
ksiąg rachunkowych, pomimo sformułowania w ramach poprzedniej kontroli NIK
uwagi w tym zakresie, a istniejące mechanizmy kontrolne nie zapewniały w pełni
prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań i prowadzonych ksiąg
rachunkowych.

Sprawozdania budżetowe zostały sporządzone terminowo, niemniej jednak
wszystkie z tych sprawozdań były korygowane, a w ramach niniejszej kontroli
stwierdzono w nich nieprawidłowości, co opisano w niniejszym wystąpieniu
pokontrolnym.

Natomiast sprawozdania z operacji finansowych - Rb-N i Rb-Z zostały sporządzone
i przekazane ich odbiorcom z przekroczeniem odpowiednio o jeden i 12 dni terminu
wynikającego z tabeli C w części II załącznika nr 8 do rozporządzenia w sprawie
sprawożdań z operacji finansowych.

Wszystkie sprawozdania sporządzono prawidłowo pod względem merytorycznym
(z wyjątkiem nieprawidłowości opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia)
i formalno-rachunkowym.

Sprawozdania budżetowe nie przedstawiały wszystkich wiarygodnych danych
o przychodach i kosztach, a także o związanych z nimi zobowiązaniach na dzień
31 grudnia 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 18-101,253-326,331-370.677-720,723-746,757-1266,
1323-1326,1532-1533)

Ustalone W działalności Agencji dotyczącej sprawozdawczości stwierdzono następujące
nieprawidłowości nieprawidłowości:

1. W planie finansowym (po zmianach) Agencji na 2018 r. przychody i dochody
dotyczące środków otrzymanych od jednostki spoza sektora finansów
publicznych40 na realizację projektu finansowanego w części ze środków
z budżetu środków europejskich i w części z budżetu państwa, błędnie ujęto
w pozycjach dotyczących środków otrzymanych z Unii Europejskiej zamiast
w pozycjach dotyczących środków otrzymanych od jednostek spoza sektora
finansów publicznych, w oddzielnym wierszu dla każdego źródła otrzymanych
środków. Tj. przychody i dochody w kwocie po 233 tys. zł41 zaplanowano
odpowiednio w części A42 poz.11.3 ,Środki otrzymane z Unii Europejskiej",
a dochody w części B43 poz. 11.2 ,Środki otrzymane z Unii Europejskiej". zamiast
przychody w cz. A w poz. 11.5.2 ,Środki otrzymane od jednostek spoza sektora
finansów publicznych', a dochody w cz. B poz. 11.4.2 .Środki otrzymane od
jednostek spoza sektora finansów publicznych', woddzielnym wierszu dla
przychodów/dochodów klasyfikowanych w § 200744 dotyczącym środków
z budżetu środków europejskich w kwocie 197 tys. zł4s i dla
przychodów/dochodów klasyfikowanych w § 200946 dotyczącym środków

«l InstytutuMeteorologiii GospodarkiWodnej- PaństwowegoInstytutuBadawczego,będącegonapodstawieustawyz dnia
30kwietnia2010r.o instytutachbadawczych(Oz.U. 2018r.poz.736,zezm.)Instytu1embadawczych1zgodniezart.9 pkt
14ustawyofinansachpublicznychniezarlCZllnegodojednosteksektorafinansówpublicznych.

4, KwotywplaniefinansowympodajesięwtysiącachzIotych.
42 Planfinansowyw układziememoriałowym.
43 Planfinansowywukładziekasowym.
44 § 200 - ,l)otacjecelowew ramachprogramówfinansowanychz udziałemśrodkóweuropejskichoraz$rodkÓW,o których

mowawart.Sust 1 pkt3orazust3 pktSI6 ustawy,lubpłatnościw ramachbud~tuśrodkÓWeuropejskich,zwylączeniem
dochodówklasyfikowanychw paragrafie2OS'.Czwartacyfra,7' - PłatnościwzakresiebudtetuśrodkÓWeuropejskich.

45 Kwotawynikającaz obliczeniadokonanegoprzezNIK,~. obejmującaudziałw 84.63%środkÓWz bud~etuśrodkÓW
europejskichwcałkowitychkosztachkwalifikowalnychProjektu.

48 Czwartacyfra,9' - Wsp6lfinansa.vanieprogramówI projektówrealizowanychześrodkOw,O k10Iychmowawart Sust 3
ustawy,zwyłączeniemśrodkÓW,októrychmowawart.Sust 3pkt2,pktSlit c i dorazpkt6 ustawy.
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z budżetu państwa w kwocie 36 tys. zj47, zgodnie z załącznikiem Nr 648 do
rozporządzenia sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu ustawy budżetowef9, w tym odpowiednio z zapisami
przypisu nr 9 w myśl, którego pozycja ta dotyczy w szczególności środków
otrzymanych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE, do
oznaczenia źródła otrzymanych środków stosuje się odpowiednią czwartą cyfrę
paragrafu oraz przypisu nr 1, który stanowi że klasyfikacja paragrafów wydatków
jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra O,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji
dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych
paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że w planie finansowym przychody i dochody
zaplanowano zgodnie z § 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu, w 100% ze
środków przekazanych na jego realizację, w związku z powyższym Beneficjent
nie widział uzasadnienia na rozdzielanie tego finansowania, na środki UE i środki
budżetu państwa. Z punktu widzenia Agencji środki w części budżetu państwa,
nie stanowiły dotacji dla Agencji, a były całkowitym dofinansowaniem
realizowanego projektu. Z umowy o jego dofinansowanie nie wynikał obowiązek
rozdzielania środków.

NIK nie podziela powyższego stanowiska, ponieważ obowiązek klasyfikowania
przychodów i dochodów Agencji wynikał przede wszystkim z rozporządzenia
w sprawie klasyfikacji50• Ponadto zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 umowy
partnerstwa51 postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, w tym
uprawnienia i zobowiązania, stosuje się odpowiednio do partnerów, a partnerzy
zobowiązują się do ich wykonywania. Zatem Agencja, jako partner projektu
zobowiązana była do stosowania zapisów § 2 ust. 3 i § 5 ust. 11 umowy
o dofinansowanie projektu, z których wynikało że udział środków z budżetu
środków europejskich stanowi nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu, a z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 15,37%
kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, płatności ze środków
zaliczki powinny być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne
i w proporcji odpowiadającej udziałowi dofinansowania w wydatkach
kwalifikowanych zgodnie z § 2 ust. 3. Powyższe potwierdzają również zapisy
pkt 22a .Źródła finansowania wydatków w podziale na Beneficjenta i Partnerów"
wniosku o dofinansowanie projektu, w których wskazano że wydatki Agencji to
łącznie 757.000,00 zł, w tym ze środków wspólnotowych 640.649,10 zł, co
stanowiło 84,63% łącznej kwoty, a krajowe środki publiczne z budżetu państwa
116.350,90 zł, co stanowiło 15,37% łącznej kwoty.

W konsekwencji powyższego w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r.
w niewłaściwej pozycji ujęto plan po zmianach52 (kol. 5) oraz wykonanie (kol. 6)
przychodów i dochodów dotyczących tego projektu, lj.:
- przychody wykazano w części A poz, 11.3 .Środki otrzymane z Unii

Europejskiej· - plan po zmianach i wykonanie w kwotach po 233,0 tys. zł53,

CI Kwota wynikająca z obliczenia dokonanego przez NIK. tj, obejmująca udział w 15.37% środków z budżetu państwa
w całkowitych kosztach kwalifikowalnych Projektu.

CI Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi.
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 20 17 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu, trybu ilelmin6w

opracowania materiałóW do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1154),
50 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

JlIZYchod6w i rozchodów oraz środków pochodzących ze żr6deł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. paz. 1053, ze zm.).
SI PAIWJ21120181DWTSlJO z 15 czerwca 2018 r.
52 W ustawie budżetowej na 2018 r. nie zaplanowano takich przychodÓW idochodów.
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zamiast w poz. 11.5.2,Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów
publicznych·, woddzielnym wierszu dla przychodów klasyfikowanych
w § 2007 - plan po zmianach w kwocie 197,2 tys. zł54, wykonanie -
139,6 tys. zł55 i dla przychodów klasyfikowanych w § 2009 - plan po
zmianach - 35,8 tys. zł56,wykonanie 25,4 tys. zł57,

- dochody wykazano w części B poz. 11.2 ,Środki otrzymane z Unii
Europejskiej" - plan po zmianach i wykonanie w kwotach po 233,0 tys. zł,
zamiast w poz. 11.4.2.Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów
publicznych', w oddzielnym wierszu dla dochodów klasyfikowanych w § 2007
- plan po zmianach i wykonanie w kwotach po 197,2 tys. zł i dla dochodów
klasyfikowanych § 2009 - plan po zmianach i wykonanie w kwotach
po 35,8 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 18-101,253-326,331-370,701-706,757-932,980-984)

2. W sprawozdaniu:
- Rb-35 za IV kwartał 2018 r. w dziale C w wierszu W 040, kol. 8

oraz w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. w części A poz. X.3, kol. 6,
wykazano stan zobowiązań na koniec 2018 r. w kwocie 95,5 tys. zł, podczas
gdy z zapisów w ewidencji księgowej Agencji58 wynikała kwota
359,9 tys. zł59,czym naruszono przepisy § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym kwoty wykazane
w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej,

- Rb-40 za IV kwartał 2018 r. w części:
• A poz. X.3.2, kol. 6 i części C poz. 1.4, kol. 6 wykazano stan

zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. w łącznej kwocie
1,5 tys. złSo obejmującej zobowiązania w kwocie 0,9 tys. zł, które nie
stanowiły zobowiązań wymagalnych Agencji na koniec 2018 r. (ich
termin płatności przypadał na 2019 r.61), czym naruszono przepisy § 9
ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
oraz zapisy § 14 ust. 1 załącznika nr 34 do tego rozporządzenia62 wz.
zapisami pkt 22 ust. 9 załącznika nr 48 do rozporządzenia sprawie
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania mateńałów do
projektu ustawy budżetowej63,

53 W sprawozdaniu tym niewłaściwie wykazano kwotę wykonania planu przychodów z tytułu realizacji Projektu - 233,0tys. zł,
lj. pełną kwotę otrzymanych środków finansowych na jego realizację, zamiast kwoty 165,0tys. zł stanowiącej koszty I
wydatki 2018r., gdy! do 31grudnia 2018r. środki z otrzymanej zallczkl (233,0tys. zł) wykorzystano w kwocie 165,0tys. zł,
a środki z tego tytułu odnoszono na rozliczenia międzyokresowe przychodów - projekty unijne, jako przychody przyszłych
okresów.

!ol Kwota wynikająca z obliczenia dokonanego przez NIK, lj. obejmująca udział 84,63%środków z budtetu państwa
w planowanych przychodach.

55 Kwota wynikająca z obliczenia dokonanego przez NIK, lj. po uwzględnieniu wyłączenia przychodów przyszłych okresów
oraz obejmująca udział 84,63%środków z budtetu środków europejskich w zrealizowanych przychodach.

56 Kwota wynikająca z obliczenia dokonanego przez NIK, lj. obejmująca udział 15,37%środków z budtetu państwa
w planowanych przychodach.

57 Kwota wynikająca z obrlCZenia dokonanego przez NIK, lj. po uwzględnieniu wyłączenia przychodów przyszłych okresów
oraz obejmująca udział 15,37%środków z budtetu państwa w realizowanych przychodach.

56 Z sumy sald Ma wszystkich kont zespołu ;lO wszystkich zapisów, w tym równiet pozostających w trybie tzw. edycji,
lj. zapisów nieposiadających charakteru trwalego.

59 Kwota ta obejmowała m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposatenia
rocznego dla rotnierzy zawodowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

110 zaokrąglenie kwoty 1.460,71zł, na którą składała się suma zobowiązań z tytułu dostaw I usług w kwocie 933,68zł
oraz zobowiązań wobec pracownika z tytułu rozliczenia kosztów podróty slIQbowej w łącznej kwocie 527,03zł.

S1 Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości z operacji finansowych, przez
wymagalne zobowiązania rozumiane się wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin platnoścl dla d1utnlka minął,
a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone.

62 Zgodnie, z którym sprawozdanie to sporządza się w zakresie danych i w szczeg6łowości nie mniejszej niż wynikająca
z ustawy budtetowej.

SJ Zgodnie, z którym w części C do określenia war1Dści nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozpoaądzenia w sprawie
sprawozdań w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.
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• A poz. 1.3, kol. 6 wykazano stan zobowiązań na początek 2018 r.
w kwocie 95,5 tys. zł, podczas gdy z zapisów ewidencji księgowej
Agencjj64 wynikała kwota 334,0 tys. zł, czym naruszono przepisy
§ 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

• C poz. 1, kol. 6 dotyczącej zobowiązań zaliczanych do państwowego
długu publicznego wg wartości nominalnej na koniec 2018 r. wykazano
kwotę 95,5 tys. zł, podczas gdy w katalog zobowiązań zaliczanych do
państwowego długu publicznego na koniec 2018 r., o którym mowa
wart. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wpisywały się tylko
zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 0,5 tys. zł,

- Rb-Z za IV kwartał 2018 r. nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych,
pomimo że takie zobowiązania na koniec 2018 r. wystąpiły w łącznej kwocie
0,5 tys. zł, czym naruszono przepisy § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 4
załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości z operacji
finansowych,

- Rb-BZ2 za 2018 r. w kol. 5 wykazano stan zobowiązań Agencji na koniec
2018 r. w kwocie 359,8 tys. zł, zamiast w kwocie 359,9 tys. zł, co wynikało
z pomniejszenia sumy sald Ma odpowiednich kont zespołu .2/1o saldo Wn
jednego z kont tego zespołu, pomimo że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
o rachunkowości65 wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
ustala się oddzielnie i nie można kompensować ze sobą wartości różnych co
do rodzaju aktywów i pasywów.

Z wyjaśnień Głównego Księgowego Agencji wynika, że:
- wykazana w sprawozdaniu Rb35 i Rb-40 za IV kwartał 2018 r. kwota

zobowiązań na koniec 2018 r. powstała w wyniku błędnego przeniesienia do
tych sprawozdań kwoty dotyczącej sumy części zobowiązań66, a ponadto
nie wykazała niektórych zobowiązań, ponieważ miała problemy z ich
interpretacją i wątpliwości, które zobowiązania należy wykazać, a które nie,

- wykazanie zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. wynikało
z problemów z interpretacją co należy rozumieć przez zobowiązania
wymagalne i sądzHa że są to zobowiązania m.in. z tytułu dostaw i usług,
których termin płatności przypada na kolejny rok, tutaj 2019 r.,

- z powodu błędu wykazała stan zobowiązań na początek 2018 r., w tym
zobowiązań wymagalnych w kwotach dotyczących stanu zobowiązań na
koniec 2018 r.,

- wykazanie zobowiązań zaliczonych do państwowego długu publicznego
wg wartości nominalnej na koniec 2018 r. spowodowane było błędem
interpretacyjnym,

- wykazana kwota zobowiązań w sprawozdaniu Rb-BZ2 za 2018 r. wynikała
z błędu.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że prawidłowa kwota zobowiązań wymagalnych
zostanie wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2018 r.

Ponadto Główny Księgowy Agencji i były Prezes Agencji udzielili tożsamych
wyjaśnień, że zostaną dokonane korekty niniejszych sprawozdań.
Ponadto w sprawozdaniu:

64 Sumy zapisów na wszystkich kontach zespołu ,2' Bilansu otwarcia 2018 r.
III Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Oz. U. z 2019 r. poz. 351).
III Zamiast sumy zobowiązań 2.673.29 zł. na którą składała się suma kwoty 1.488,00 zł l 1.185.29 zł, do kwoty zooo.viązań

68.216,98 zł. 222,74 zł i 303.47zJ dodała 26.723.29 zł. ~. (pomiędzy cyfrą 7 i 3 omyłko wstawioną cyfrę 2), (Xl dało kwotę
95,5 tys. zł. zamiast 71,4 tys. zł wynikającą z sumy lIwałych zapisów sald Ma kont zespołu ,2'.
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- Rb-40 za IV kwartał 2018 r. w części A poz. 1.3, kol. 6 wykazano stan
zobowiązań na początek 2018 r. w kwocie 95,5 tys. zł, a w poz. 1.3.2. kol. 6
zobowiązania wymagalne na początek 2018 r. w kwocie 1,5 tys. zł, podczas
gdy w sprawozdaniu Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie
budżetowej na 2017 rok, planu finansowego Agencji za IV kwartał 2017 r.
w części A poz. X.3 dotyczącej stanu zobowiązań na koniec 2017 r.
wykazano 334,0 tys. zł, a w części A poz. X.3.2, kol. 6 wykazano stan
zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 r. w kwocie 6,0 tys. zł,

- Rb-Z za IV kwartał 2018 r. nie wykazano żadnych zobowiązań
wymagalnych, pomimo że w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r.
wykazano zobowiązania wymagalne,

- w Rb-8Z2 za 2018 r. wykazano stan zobowiązań na koniec 2018 r.
w kwocie (359,8 tys. zł), tj. innej aniżeli została wykazana w Rb-40 za IV
kwartał 2018 r. (95,S tys. zł).

W konsekwencji powyższego we wskazanym sprawozdaniu Rb-35 i Rb-40 za IV
kwartał 2018 r. zaniżono o 264,4 tys. zł stan zobowiązań Agencji na koniec
2018 r. Ponadto w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. zaniżono
o 238,5 tys. zł stan zobowiązań na początek 2018 L, W tym o 4,5 tys. zł
zobowiązań wymagalnych, zawyżono o 95,0 tys. zł stan zobowiązań zaliczanych
do państwowego długu publicznego, a zobowiązań wymagalnych (w cz. A i C)
o 0,9 tys. zł. W sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2018 r. nie wykazano
zobowiązań wymagalnych, podczas, gdy wystąpiły w kwocie 0,5 tys. zł.
W sprawozdaniu Rb-BZ2 za 2018 r. zaniżono stan zobowiązań na koniec 2018 r.
o 0,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 681-688, 695-706, 716, 723-728, 744-745, 757-932, 941-
979,985-995,1006-1009,1048-1197,1532-1533)

3. W sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. i sprawozdaniu Rb-BZ2 za 2018 r.:
- nie wykazano kosztów w łącznej kwocie 65,3 tys. zł, pomimo że zostały ujęte

w ewidencji księgowej Agencji67 oraz dotyczyły kosztów 2018 r., w tym
w sprawozdaniu:
• Rb-40 w cz. A:

o poz. 111.1.3.Usługi obce nie wykazano kosztów w łącznej 1,1 tys. zł68

dotyczących ujemnych różnic kursowych związanych z poniesionymi
kosztami,

o poz. 111.1.4Wynagrodzenia nie wykazano kosztów w łącznej kwocie
15,2tys. zł, w tym w poz. 11.1.4.1dotyczącej kosztów wynagrodzeń
osobowych, kosztów w łącznej 8,2 tys. zł69 i poz. 11.1.4.2 dotyczącej
kosztów wynagrodzeń bezosobowych kosztów w łącznej kwocie
7,0 tys. z/70,

o poz. 1.6. Składki nie wykazano kosztów w łącznej kwocie 44,6 tys. zł,
w tym w poz. 11.1.6.1dotyczącej składek na ubezpieczenie społecznie
kosztów w łącznej kwocie 39,8 tys. zł i poz. 11.1.6.2. dotyczącej
składek na fundusz pracy w łącznej kwocie 4,8 tys. zł,

o kosztów dotyczących zakupu rocznej licencji w łącznej kwocie
4,4 tys. zł,

• Rb-BZ2 w kol. 4 wykonanie kosztów nie wykazano kosztów w łącznej
kwocie 65,3 tys. zł dotyczących kosztów, o których mowa powyżej,

fi Na dzień sporządzenia sprawozdań zapisy dotyczące koszlów w łącznej kwocle 59.8 tys. zł pozostawały w trybie. tzw.
edycji, co opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia.

ea zaklasyfikowanych w §4300.
B9 Dotyczących Projektu. w tym kwoty 7,2tys. zł zaklasyfikowanej w §4017ikwoty 1,0tys. zł zaldasyflkowanejw §4057.
10 Dotyczących Projektu izaklasyfikowanych w § 4177.
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Opis sianu
faktycznego

- wykazano koszty w kwocie obejmującej kwotę 5,0 tys. zł, która je
pomniejszała, lj. wykazano obroty strony Wn jednego z kont zespołu .4',
zamiast salda Wn tego konta. W szczegółowości określonej
w sprawozdaniu Rb-40 powyższe dotyczyło kosztów usług obcych (część A.
poz. 1111.3),

czym naruszono zapisy odpowiednio § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
sprawozdawczości budżetowej oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Z wyjaśnień Głównego Księgowego Agencji wynika. że powyższe wynikało
z błędu/przeoczenia i zostaną dokonane korekty niniejszych sprawozdań.

W konsekwencji powyższego w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r.
i sprawozdaniu Rb-BZ2 za 2018 r. zaniżono koszty łącznie o 60,3 tys. zł.
(dowód: akta kontroli str. 701-706, 716, 757-932. 941-979, 985-1013,1048-1260,

1532-1533)
4. Sprawozdanie Rh-N i Rb-Z za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone

iprzekazane ich odbiorcom (Głównemu Urzędowi Statystycznemu
i Nadzorującemu ministrowi do wiadomości) odpowiednio 22 lutego 2019 r.
i 5 marca 2019 r., tj. z przekroczeniem odpowiednio o jeden i 12 dni terminu
(21 lutego 2019 r.) wynikającego z tabeli C w części II załącznika nr 8 do
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości z operacji finansowych.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że powyższe ,było wynikiem spiętrzenia prac
związanych z koniecznością dokonania korekt i uzgodnień w księgach
rachunkowych Agencji za rok 2018".

W ocenie NIK powyższe nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla
nieterminowego sporządzenia i przekazania tych sprawozdań.

(dowód: akta kontroli str. 729-746, 985-989)

2.2. Księgi rachunkowe
Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono na próbie
137 zapisów księgowych o łącznej wartości 1.505,0 tys. zł, wylosowanych metodą
monetamą71, która została uzupełniona dziewięcioma zapisami o łącznej wartości
163,7 tys. zł, wyselekcjonowanymi na podstawie przeprowadzonego przeglądu
analitycznego ksiąg rachunkowych oraz osądu kontrolera. Stwierdzono, że
dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym
i merytorycznym, niemniej jednak ustalono, że w okresie od 31 października do
31 grudnia 2018 r/2 wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym, wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, dyspozycji
środkami pieniężnymi oraz dekretacji dowodów księgowych i jej
zatwierdzenia/sprawdzenia dokonywała osoba nieposiadająca właściwego
upoważnienia do ich dokonywania. Operacje gospodarcze udokumentowane
dowodami objętymi badaniem właściwie ujęto w księgach rachunkowych,
z wyjątkiem zakupu licencji, które niewłaściwie zaliczono do wartości
niematerialnych oraz dwóch filmów, których nie zaliczono do aktywów Agencji oraz
zaewidencjonowania w niewłaściwych miesiącach kosztów dotyczących
29 dowodów księgowych.

Tt Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udolwrnen1Dwanej tym
dowodem.

n Tennin obowiązywania umowy dotyczącej wykonywania tych czynności.
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Ustalone
nieprawidłowości

Ponadto ustalono, że w dwóch umowach ani w żadnych innych dokumentach
dotyczących specyfikacji przedmiotu tych umów nie ustalono wartości nabytych
praw majątkowych, tj. kwoty przeniesienia praw własności, o których mowa w tych
umowach, w tym majątkowych praw autorskich wraz z prawami zależnymi iprawami
pokrewnymi.
Przedmiot jednej z tych umów został zrealizowany natomiast drugi był w trakcie
realizacji. W zakresie umowy będącej w trakcie realizacji były Prezes Agencji
wyjaśnU, że z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy, tj. dostosowywanie do potrzeb
Agencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, nie było możliwe już na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określenie wartości
niematerialnych związanych z tym systemem. Wartości niematerialne związane
z programem zostaną ujęte w księgach rachunkowych w momencie przyjęcia tego
programu do użytkowania, kiedy to będzie możliwe ustalenie jego wiarygodnej
wartości i przyjęcie, jako wartości niematerialne.

W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że
w zakresie zapisów dotyczących przychodów i kosztów, jak i wydatków
majątkowych oraz związanych z nimi zobowiązań, księgi rachunkowe, stanowiące
podstawę sporządzenia sprawozdań Agencji prowadzone były nieprawidłowo,
z wyjątkiem m.in.:
- niewłaściwego klasyfikowania planu i wykonania wszystkich dochodów

i wydatków dotyczących projektu dofinansowanego w części ze środków
z budżetu środków europejskich i w części z budżetu państwa,

- niewskazania w systemie finansowo-księgowym Agencji danych pozwalających
na ustalenie osoby, która dokonała prawie wszystkich (482 z 488) trwałych
zapisów księgowych dotyczących lipca 2018 r.,

- niedokonania na dzień sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
z operacji finansowych trwałych zapisów księgowych dotyczących niektórych
danych podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach idotyczących kosztów,
wydatków i przychodów w łącznej kwocie odpowiednio 500,5 tys. zł, 23,8 tys. zł
i 173,0 tys. zł,

- nieujęcia w ewidencji księgowej Agencji zmniejszenia przychodów z tytułu dotacji
podmiotowej i z tytułu realizacji projektu na dzień sporządzenia sprawozdania
Rb-40 za IV kwartał 2018 r.,

- niewłaściwego zaklasyfikowania przychodów i dochodów/wpływów z tytułu
prowadzonej działalności oraz nieklasyfikowania w szczegółowości paragrafów
klasyfikacji budżetowej przychodów z tytułu dotacji podmiotowej
oraz przychodów dotyczących projektu.
(dowód: akta kontroli str. 18-101, 150-168,252-326,331-370,387-417,444-538,

642-645,685-688,701-706,715,716,737-739, 744-978, 980-989, 996-1003,1010-
1013,1048-1671)

Wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa
w 2017 r., dotyczące podjęcia działań mających na celu sporządzanie sprawozdań
budżetowych i z operacji finansowych na podstawie trwałych zapisów księgowych,
prawidłowe klasyfikowanie wydatków oraz ujmowanie dowodów księgowych
w ewidencji księgowej we właściwych okresach rozliczeniowych nie zostały
zrealizowane.

W działalności Agencji w zakresie ksiąg rachunkowych stwierdzono następujące
nieprawidłowości.

1. Prezes Agencji:

22



- zobowiązał na podstawie umowy cywilnoprawnej zleceniobiorcę do
wykonywania w okresie od 31 paździemika do 31 grudnia 2018 r. wstępnej
kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- upowainU (od 6listopada 2018 r.) zleceniobiorcę, z którym zawarł powyższą
umowę do pełnienia obowiązków głównego księgowego Agencji, w tym .do
podejmowania wszystkich czynności, które zgodnie z przepisami prawa oraz
regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Agencji władny jest
podejmować pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego",

czym naruszył zapisy art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z którym określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej mógł powierzyć
tylko pracownikom Agencji.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że kierownik jednostki ma prawo a nie obowiązek
powierzenia pracownikowi obowiązki z zakresu gospodarki finansowej. Ponadto
były Prezes Agencji wyjaśnił, że z chwilą podjęcia decyzji o zakończeniu
współpracy z dotychczasowym Głównym Księgowym podjęto decyzję o zleceniu
świadczenia usług pomocy księgowej tak, aby czynności m.in. we wskazanym
zakresie przed podpisem kierownika jednostki były weryfikowane przez osobę
kompetentną i spełniającą warunki określone wart. 54 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych. Przy podjęciu decyzji o zleceniu wykonania pomocy księgowej na
rzecz Agencji brano pod uwagę przepisy tej ustawy oraz konieczność
zabezpieczenia Agencji do czasu zatrudnienia pracownika na stanowisku
Głównego Księgowego. W ocenie byłego Prezesa Agencji miał prawo
.powierzyć na zasadach ogólnych świadczenie usług pomocy księgowej - tak
aby gospodarka finansowa jednostki prowadzona była przy zachowaniu
należytej staranności. W innym przypadku należałoby uznać, iż z chwilą
odejścia z pracy całego działu księgowego albo jeśli spośród pracowników
jednostki nie ma osoby wypełniającej dyspozycje art. 54 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych - niemożliwym byłoby wykonywanie czynności
określonych w przepisie art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Podpis
(... ) Wykonawcy usługi pomocy księgowej, pod dokumentem dawał
zabezpieczenie (... ), iż wymagana przepisami prawa weryfikacja została
wykonana przez odpowiednie osoby."

NIK nie kwestionując prawdziwości twierdzenia, że powierzenie obowiązków
w zakresie gospodarki finansowej pracownikowi jednostki jest uprawnieniem,
a nie obowiązkiem kierownika jednostki, to jednak z art. 53 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych wynika, że obowiązki te może powierzyć jedynie
pracownikowi jednostki, zatem osobie zatrudnionej na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
zgodnie z art. 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy73.Tak samo zgodnie
z art. 54 ust. 1 tej ustawy głównym księgowym jednostki sektora finansów
publicznych, jest pracownik. NIK nie podziela stanowiska jakoby HZ chwilą
odejścia z pracy ca/ego działu księgowego albo jeśli spośród pracowników
jednostki nie ma osoby wypełniającej dyspozycje art. 54 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych - niemożliwym byłoby wykonywanie czynności
określonych w przepisie art. 54 ust. 1 tej ustawy·, gdyż zgodnie z art. 53 ust. 1
ustawy o finansach publicznych to kierownik jednostki sektora finansów
publicznych, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki,
natomiast jak wskazano w przywołanym już art. 53 ust. 1 i art. 54 ust. 1 może

73 Oz. u. z 2018 r. poz. 917, ze zm.
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powierzyć pracownikom jednostki określone obowiązki. Niemniej jednak
powierzenie przez kierownika jednostki określonych obowiązków pracownikom
jednostki nie oznacza przeniesienia na nich kompetencji kierownika jednostki,
w tym nie wyłącza jego odpowiedzialności, gdyż niezależnie od tego na
podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy jest odpowiedzialny za zapewnienie
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym
za nadzór nad działaniami w zakresie powierzonych obowiązków. Pomimo, że
zlecenie pomocy prawnej - jak wyjaśn~ były Prezes Agencji - miało zapewnić,
że powierzone zadania będzie wykonywała osoba kompetentna i spełniająca
warunki określone wart. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, to jednak
pozbawiało wówczas Prezesa Agencji, jako kierownika jednostki sektora
finansów publicznych możliwości egzekwowania odpowiedzialności za ich
właściwe wykonywanie i wyciąganie konsekwencji, jak może mieć to miejsce
wobec pracownika, który w realizowanych zadaniach, w tym w przedkładanych
kierownikowi jednostki do akceptacji sprawach wykazał się niekompetencją
i nierzetelnością.

W konsekwencji powyższego we wskazanym okresie wstępnej kontroli
zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych, dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dekretacji
dowodów księgowych inub jej zatwierdzenia/sprawdzenia dokonywała osoba
nieposiadająca właściwego/prawidłowego upoważnienia do ich dokonywania.
Bez takiego upoważnienia parafowała również umowy zawierane prze Agencję
posługując się pieczęcią p.o. głównego księgowego, pomimo, że zgodnie z § 13
ust. 6 pkt 4 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Polskiej Agencji
Kosmicznej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018 Prezesa
Polskiej Agencji Kosmicznej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
udzielania zamówienia publicznych w Polskiej Agencji Kosmicznej, egzemplarze
umowy pozostające w Agencji parafowane są przez Głównego Księgowego -
oznacza, że umowa jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,
a środki finansowe na realizację umowy zostały zabezpieczone w planie
finansowym Agencji.

(dowód: akta kontroli str. 1261-1276, 1379-1380)

2. Plan i wykonanie wszystkich dochodów i wydatków dotyczących projektu
dofinansowanego w części ze środków z budżetu środków europejskich
i w części z budżetu państwa zaklasyfikowano w paragrafach dochodów (§ 200)
i wydatków (§ 40074, 40175, 40576, 41717 i 43078) z czwartą cyfrą .7", zamiast
w zakresie budżetu środków europejskich z czwartą cyfrą .7" a w zakresie
budżetu państwa z czwartą cyfrą .9·.

Powyższe było niezgodne z zapisami załącznika odpowiednio Nr 3 i Nr 4 do
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, zgodnie z którym symbol czwartej cyfry
.7" - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, stosuje się dla
oznaczenia dochodów odpowiednio wydatków, których źródłem jest budżet
środków europejskich, a cyfry .9· - Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem
środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy,
stosuje się do oznaczenia dochodów, których żródłem są między innymi środki

14 Grupa wydatków biet\.cych jednostki.
15 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
!li Uposatenia toilierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.
11 Wynagrodzenia bezosobowe.
18 zakup usług pozostalych.
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z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów
publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do
ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy
iodpowiednio do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji
przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy, stanowiących krajowy wkład publiczny
w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą
być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa.

W powyższym zakresie były Prezes Agencji udzielił tożsamych wyjaśnień jak
przy poprzedniej nieprawidłowości.

NIK również w tym przypadku nie podziela poglądu o braku konieczności
odrębnego klasyfikowania wydatków w zakresie budżetu środków europejskich
z czwartą cyfrą.r i w zakresie budżetu państwa z czwartą cyfrą .9·, ponieważ
obowiązek klasyfikowania dochodów i wydatków Agencji wynikał
z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji oraz zapisów § 2 ust. 3 i § 5 ust. 11
umowy o dofinansowanie projektu i pkt 22a .Źródła finansowania wydatków
w podziale na Beneficjenta i Partnerów" wniosku o dofinansowanie projektu
stanowiącego załącznik do tej umowy, do stosowania których Agencja była
zobowiązana jako partner projektu m.in. na podstawie § 2 ust. 4 umowy
partnerstwa.

W konsekwencji powyższego w sprawozdaniu Rb-35 z wykonania planu
dochodów i wydatków Agencji za IV kwartał 2018 r.:
- zawyżono w cz. A w § 2007 plan dochodów (kol. 7) i ich wykonanie (kol. 8)

o 35,8 tys. zł,
- nie wykazano w cz. A w § 2009 planu dochodów (kol. 7) i ich wykonania

(kol. 8) w kwocie 35,8 tys. zł,
- zawyżono plan wydatków w paragrafach z czwartą cyfra .7" (cz. B kol. 7)

łącznie o 35,8 tys. zł, w tym w § 4007 o 22,3 tys. zł (wykazano 145,0 tys. zł,
winno być 122,7 tys. zł), § 4017 o 10,1 tys. zł (wykazano 66,0 tys. zł, winno
być 55,9 tys. zł), § 4057 o 1,9 tys. zł (wykazano 12,0 tys. zł, winno być
10,1 tys. zł), §4177 o 1,5 tys. zł (wykazano 10,0 tys. zł, winno być
8,5 tys. zł),

- zawyżono wykonanie wydatków w paragrafach z czwartą cyfra.7" (cz. B kol.
8) łącznie o 25,4 tys. zł, w tym w § 4017 o 10,0 tys. zł (wykazano 64,8 tys. zł,
winno być 54,8 tys. zł), § 4057 o 1,8 tys. zł (wykazano 12,0 tys. zł, winno być
10,2 tys. zł), §4177 o 1,5 tys. zł (wykazano 9,5 tys. zł, winno być 8,0 tys. zł),
§ 4307 o 12,1 tys. zł (wykazano 78,7 tys. zł, winno być 66,6 tys. zł),

- nie wykazano wykonania wydatków w paragrafach z czwartą cyfra .9" (cz. B
kol. 8) w łącznej kwocie 25,4 tys. zł, w tym w § 4019 - 10,0 tys. zł, § 4059-
1,8 tys. zł, §4179 -1,5 tys. zł i§ 4309 -12,1 tys. zł
(dowód: akta kontroli str. 18-101,252-326,331-370,685-688,757-932,980-

984)
3. Prawie wszystkie, tj. 482 z 488 zapisów79 w systemie finansowo-księgowym

Agencji za lipiec 2018 r. w łącznej kwocie 2.195,7 tys. zł nie zawierało danych
pozwalających na ustalenie osoby, która dokonała ich zaksięgowania,
tj. trwałego zapisu księgowego (w systemie finansowo-księgowym wskazano, że
powyższego dokonał "admin admin·), co stanowiło naruszenie art. 14 ust. 4
ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym przy prowadzeniu ksiąg

79Jeden zapis oznacza jeden podwójny zapis.
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rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powlnren posiadać
automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do
dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za
treść zapisu.

Z wyjaśnień byłego Prezesa Agencji wynika, że powyższe spowodowane było
przelogowaniem się ówczesnego Głównego Księgowego Agencji na użytkownika
"admin" w celu realizacji czynności, do których wymagane były uprawnienia tego
użytkownika, np. administracyjnych i niedokonaniem ponownego przelogowania
się na konto użytkownika oznaczonego z imienia i nazwiska. Ponadto były
Prezes Agencji wyjaśnił, że kwestia posiadania uprawnień administracyjnych do
systemu finansowo-księgowego omawiana była w ramach czynności kontroli
zarządczej w Agencji, w wyniku czego rozdzielono funkcje administracyjne od
merytorycznych i obecnie Główny Księgowy Agencji nie posiada dostępu
administracyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 1261-1266, 1277-1322)

4. Na dzień sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji
finansowych:
- nie dokonano trwałych zapisów księgowych dotyczących kosztów w łącznej

kwocie 500,5 tys. zł, w tym dotyczących zobowiązań na koniec 2018 r.
w kwocie 308,5 tys. zł, zmniejszenia stanu zobowiązań o 17,3 tys. zł,
wydatków w łącznej kwocie 23,8 tys. zł i przychodów w łącznej kwocie
173,0 tys. zł (dotyczących projektu),

- nie ujęto w ewidencji księgowej zmniejszenia przychodów z tytułu dotacji
podmiotowej i przychodów z tytułu realizacji projektu w łącznej kwocie
odpowiednio 1.359,7 tys. zł i 68,0 tys. zł,

czym naruszono art. 24 usl. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi
rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich
informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę
sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w myśl art. 23 usl. 1 tej ustawy
zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez
pozostawiania miejsc pozwalających m.in. na zmiany. Zatem zapis, który może
ulec jakiejkolwiek modyfikacji nie posiadał wymaganego od ksiąg rachunkowych
charakteru trwałości, gdyż zapis taki może być dowolnie modyfikowany,
a zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy do ksiąg rachunkowych okresu
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Główny Księgowy Agencji wyjaśniła, że:
na dzień sporządzenia sprawozdań nie dokonała trwałych zaplsow
księgowych wszystkich zapisów, ponieważ chciała je zatwierdzić w terminie
do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, gdyż "dochodziły"
kolejne zapisy,

- nie ujęła w ewidencji księgowej zmniejszenia przychodów z powodu natłoku
zajęć, ale zostało to skorygowane.

Do 8 kwietnia 2019 r. nie dokonano trwałych zapisów księgowych dotyczących
kosztów w łącznej kwocie 308,5 tys. zł dotyczących dodatkowego
wynagrodzenia, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych
oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Natomiast w pozostałym zakresie
trwałych zapisów księgowych dokonano 26 marca 2019 r., tj.:
- 32. dnia od upływu pierwotnego terminu na sporządzenie i przekazanie

sprawozdania Rb-35 i Rb-40 za IV kwartał 2018 r., wynikającego z zapisów
załącznika nr 38 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości
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budżetowej (22 luty 2019 r.) i 25 dnia od dnia sporządzenia korekty tych
sprawozdań (1 marca 2019 r.),

- 14 dnia po upływie terminu na sporządzenie i przekazanie sprawozdania
Rb-BZ2 za 2018 r., określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (12 maca
2019 L) i 11 dni od sporządzenia korekty tego sprawozdania (15 marca
2019 r.),

- 33 dni od upływu terminu na sporządzenie i przekazanie sprawozdania Rb-Z
i Rb-N za IV kwartał 2018 L, wynikającego z tabeli A w cz. II załącznika nr 8
do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości z operacji finansowych
(21 lutego 2019 r.) i odpowiednio 32 i 21 dni od ich przekazania (22 lutego
i 5 marca 2019 L).

W konsekwencji:
niedokonania trwałych zapisów księgowych w powyższym zakresie
w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. i RB-BZ2 za 2018 L wykazano
koszty obejmujące kwotę 440,7 tys. z/80, dotyczącą kosztów, które nie
zostały ujęte w ewidencji księgowej Agencji w formie trwałych zapisów
księgowych. a pozostawały w trybie tzw. edycji, w sprawozdaniu Rb-35
i Rb-40 za IV kwartał 2018 r. oraz RB-BZ2 za 2018 r. wykazano wydatki
obejmujące kwotę 23,8 tys. zł dotyczącą takich zapisów, a w sprawozdaniu
Rb-N wykazano stan środków na rachunku bankowym na podstawie takich
zapisów obejmujących tą kwotę wydatków (23,8 tys. zł),

- niezaksięgowania zmniejszenia przychodów z tytułu dotacji podmiotowej
obroty strony Ma i saldo konta zespołu .7" dotyczącego przychodów z tytułu
tej dotacji na koniec 2018 r. wynosiło 9.566,0 tys. zł, podczas, gdy przychody
Agencji z tytułu tej dotacji w 2018 r. wyniosły 8.206,3 tys. zł. Główny
Księgowy Agencji wyjaśniła, że w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r.
w poz. A poz. 11.2,kol. 6 wykazała wykonanie dotacji z budżetu państwa, jako
różnicę pomiędzy zapisami na koncie zespołu ,.7", a dokonanymi wydatkami
i dokonała zaksięgowania powyższej kwoty81,

- niezaksięgowania zmniejszenia przychodów z tytułu realizacji projektu,
obroty strony Ma i saldo konta zespołu .7" dotyczącego przychodów
z budżetu środków europejskich na koniec 2018 r. wynosiło 233,0 tys. zł,
podczas gdy przychody Agencji z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 165.0 tys. zł
i w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2018 r. wykazano wykonanie tych
przychodów w kwocie 233,0 tys. zł, tj. zawyżono ich wykonanie
o 68,0 tys. z/82•

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 331-347,411-417, 685-688, 701-706, 715, 716,
737-739,744-745,757-932,941-978,985-989, 996-1003.1010-1013,1048-1260,

1532-1533)

5. Spośród objętych badaniem dowodów księgowych - 29, w tym 10 faktur
i 19 rachunków dotyczących umów cywilnoprawnych (ujętych na 10 listach płac),
na łączną kwotę 197,5 tys. zł zaliczono do kosztów danego miesiąca, niezgodnie
z zasadą określoną w rozdziale VI .Zasady ewidencji syntetycznej" pkt 5 .Koszty
według rodzajów' w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 33/2018 Prezesa Polskiej
Agencji Kosmicznej z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
prowadzonej Polityki Rachunkowości w Polskiej Agencji Kosmicznej (dalej:
.Polityka Rachunkowości").

SI Kosztów w łącznej kwocie 59,8 tys. zł nie wykazano w tych sprawozdaniach.
" Z zapisów w ewidencji księgowej Agencji wynika. że trwałych zapisów księgowych w tym zakresie dokonano 26 marca

2019 r.
IIlJw.
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Siedem dokumentów na łączną kwotę 42,0 tys. zł ujęto w kosztach września
2018 r., zamiast sierpnia, pięć na łączną kwotę 30,7 tys. zł w październiku
zamiast we wrześniu, po trzy w lutym (20,2 tys. zł), lipcu (14,0 tys. zł) i grudniu
(21,2 tys. zł), zamiast odpowiednio w styczniu, czerwcu i listopadzie, po dwa
w marcu (16,0 tys. zł) i kwietniu (15,2 tys. zł), zamiast odpowiednio w lutym
i marcu oraz po jednym w maju (10,5 tys. zł), czerwcu (5,0 tys. zł), sierpniu
(14,5 tys. zł) i listopadzie (8,2 tys. zł), zamiast odpowiednio w kwietniu, maju,
lipcu i październiku.

W konsekwencji powyższego w sprawozdaniu Rb-40 za I i III kwartał 2018 r.
zaniżono koszty odpowiednio o 15,2 tys. zł i 16,7 tys. zł, a w sprawozdaniu
Rb-40 za II kwartał 208 r. zawyżono koszty o 1,2 tys. zł.

Z wyjaśnień byłego Prezesa Agencji wynika, że faktury ujęto w księgach Agencji
w miesiącu, w którym wpłynęły do Agencji, a rachunki dotyczące umów
cywilnoprawnych ujmowane były na listach płac, które księgowane były do
systemu finansowo-księgowego po sporządzeniu ich w module Quorum Płace
i data ujęcia danej listy płac w kosztach odpowiada dacie sporządzenia listy płac.

Wacenie NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić wystarczającego
uzasadnienia dla niestosowania przyjętych zasad.

(dowód: akta kontroli str. 642-645,1329-1508,1534-1671)

6. Zakupioną licencję na 12 miesięcy o łącznej wartości 4,4 tys. zł zaliczono do
wartości niematerialnych (konto 020), pomimo iż nie spełniała jednego
z warunków uznania jej za wartość niematerialną i prawną83określonego wart. 3
ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, tj. przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności dłuższego niż rok.

Z wyjaśnień byłego Prezesa Agencji wynika, że powyższe mogło być
spowodowane możliwością przedłużenia przedmiotowej licencji na kolejny okres.
Z wyjaśnień Głównego Księgowego Agencji wynika, że doszła do wniosku, że
jest to kwota nieistotna i dotychczas nie przeanalizowała tego zapisu.

Wacenie NIK przewidywany okres ekonomicznej użyteczności licencji został
oznaczony okresem, na jaki została udzielona, tj. 12 miesięcy.

(dowód: akta kontroli str. 757-932, 941-978,1509-1531)
7. W umowie na wykonanie dwóch filmów informacyjno-wizerunkowych

(z wynagrodzeniem wykonawcy - 35,0 tys. zł) ani w żadnym innym dokumencie
dotyczącym specyfikacji przedmiotu tego zamówienia nie ustalono wartości
nabytych praw majątkowych, lj. kwoty przeniesienia praw własności, o których
mowa w tej umowie, w tym majątkowych praw autorskich wraz z prawami
zależnymi i prawami pokrewnymi do dzieła, co w ocenie NIK było działaniem
nierzetelnym z punktu widzenia ujęcia tych praw w księgach rachunkowych
Agencji i zaliczenia ich do jej majątku, tj. do wartości niematerialnych/wartości
niematerialnych i prawnych84.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że wykonanie przedmiotowych filmów zostało
zakwalifikowane, jako usługa promocyjna zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1
umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 tej umowy

&l Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz MiędzynarodaNe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(dalej: .MSR'), na podstawie których zgodnie z art. 19 ust 7 ustawy o PAK Prezes Agencji sporządza sprawozdanie
finansowe, są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości w zakresie \Ilgo warunku uznania danego tytułu za wartość
nlematerialną l prawną· R6mica dotyczy m.in. nazwy składników - zgodnie z ustawą o rachunkowości występują wartości
niematerialne i prawnego, natomiast zgodnie z MSR - wartOŚCi niematerialne.

&4 Jak wskazano jut powytszej występuje romica w zakresie nazwy tych składników aktywów pomędzy MSR a ustawą
o rachunkowości, niemniej jednak warunkJ zaliczania aktywów to tej kategoril zarówno w MSR jak Iustawie o rachunkowości
są zgodne, tak samo jak zasady wyceny początkowej.
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Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz
z prawami zależnymi i prawami pokrewnymi.

W ocenie NIK powyższe działanie niebyło prawidłowe, ponieważ zgodnie z art. 3
usl. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości przez wartości niematerialne i prawneB5

rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania
na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, w tym
m.in. prawa pokrewne i licencje. Powyższe firmy nie zostały zaliczone do
wartości niematerialnych Agencji, pomimo że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy
poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście
poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady
ostrożności.

W konsekwencji nieustalenia kwoty przeniesienia praw własności NIK nie
dokonała oceny prawidłowości zaklasyfikowania wydatków związanych
z zakupem tych filmów w paragrafie dotyczącym wydatków bieżących, zamiast
w paragrafie dotyczących wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z zapisami
załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji § 614 Wydatki na
zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek odnosi się do środków trwałych
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest
wyższa od kwoty określonej wart. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych86, a odpisy amortyzacyjne od tych środków
trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się
odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

(dowód: akta kontroli str. 387410, 757-932,1509-1510,1516-1531)

8. Przychody i dochody/wpływy z tytułu prowadzonej działalności w łącznej kwocie
6,0 tys. zł zaklasyfikowano87 w §4300 - Zakup usług pozostałych, zamiast
w § 083 - Wpływy z usług z odpowiednią czwartą cyfrct co było niezgodne
z zapisami załącznika nr 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

W sprawozdaniu Rb-35 za IV kwartał 2018 r. powyższą kwotę wykazano w cz. A
§ 0830. Główny Księgowy Agencji wyjaśn"a, że być może wykazała tą kwotę
prawidłowo ale miała wątpliwości.

Główny Księgowy Agencji wyjaśniła, że dokonała przeklasyfikowania
powyższych przychodów i dochodów z § 0830 na § 4300, ponieważ nie wiedziała
jak tą kwotę ująć izamierza skierować pytanie do KPRM w tym zakresie.

W ocenie NIK zaklasyfikowanie przychodów i dochodów/wpływów z tytułu usług
z prowadzonej działalności w § 4300 było nieprawidłowe, ponieważ zgodnie
z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, paragraf ten po pierwsze
dotyczy wydatków i środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, a przedmiotowa kwota dotyczyła przychodów
i dochodów, dla klasyfikacji których taki paragraf nie istnieje.

(dowód: akta kontroli str. 150-168,685-688,757-932,941-978,985-989)
9. Nie klasyfikowano w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej

przychodów z tytułu dotacji podmiotowej oraz przychodów dotyczących projektu,

115 Pomimo. te MSR nie przedstawiają listy tytułów wartości niemateńalnych, jak ma to miejsce w ustawie o rachunkowości
(choć i tu katalog jest otwarty) to jak jut wskazano warunki zaliczania aktywów to tej kategorii zarówno w MSR jak i ustawie
o rachunl«7Ności są zgodne.

8& Oz. U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.
w Ostatecznie, gdy t w grudniu 2018 r. dokonano przeklasyfikowania tych przychodów i wptywów pierwotnie (w sierpniu i we

wrześniu 2018 r.) zaklasyfikowanych w § 0830, przez byłego Gl6wnego Księgowego Agencji.
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Ocena cząstkowa

ujmowanych odpowiednio na kocie 700 .Przychody z tytułu dotacji budżetowych'
i 712 ,Przychody z budżetu środków europejskich', pomimo takiego obowiązku
wynikającego z § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji oraz zapisów
rozdziału VI. .Zasady ewidencji syntetyczne' pkt 7 ,Przychody, dotacje i koszty -
grupa kont 7, Polityki Rachunkowości.

Główny Księgowy Agencji wyjaśnUa, że nie widziała takiej potrzeby.

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić wystarczającego
uzasadnienia dla niestosowania przyjętych zasad.

(dowód: akta kontroli str. 331-334, 685-688, 701-706, 757-932, 941-978, 996-
1003,1534-1671)

10. Obowiązująca w 2018 r. w Agencji Polityka Rachunkowości:
- nie zapewniała jednoznacznego ustalenia wykonania w układzie

memoriałowym wykorzystania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne -
zasady prowadzenia konta 080 .Środki trwałe w budowie' i 020 .Wartości
niematerialne' nie zawierały zasad dotyczących ujmowania i wyodrębniania
według zasady memoriału wykorzystania dotacji na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jej aktów
wykonawczych. podczas gdy zgodnie ze szczegółowością sprawozdania
Rb-40 Agencja była zobowiązana takie wykonanie wykazywać. Brak takich
zasad i w konsekwencji nieprowadzenie w taki sposób ksiąg rachunkowych -
w ocenie NIK - było działaniem nierzeteiny mając na względzie zapisy
art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi
rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli m.in. zapisy uporządkowane
są systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających
sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych
sprawozdań. W konsekwencji powyższego na koniec 2018 r. obroty strony
Wn konta 080 wyniosły 235,2 tys. zł, podczas gdy wykorzystanie dotacji na
inwestycje i zakupy inwestycyjne w ujęciu memoriałowym (również
kasowym) wyniosło 150,9 tys. zł,

- nie zawierała określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego
eksploatacji, wbrew zapisom art.10 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości.

Były Prezesa Agencji wyjaśnił. że zostanie dokona odpowiednia korekta do
zapisów zawartych w obowiązującej Polityce Rachunkowości, tak aby znalazły
się w niej zapisy odnoszące się do wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia
jego eksploatacji, natomiast w pozostałych zakresie Polityka Rachunkowości
spełnia wszystkie wymogi ustawy o rachunkowości.

Główny Księgowy Agencji wyjaśniła. że opiniując pozytywnie/zatwierdzając
Politykę Rachunkowości uważała. że zawiera wszystkie wymagane elementy.
Ponadto z wyjaśnień Głównego Księgowego Agencji, wynika że wykonanie
w układzie memoriałowym wykorzystania dotacji na inwestycje izakupy
inwestycyjne wykazała na podstawie wyodrębnienia zapisów na koncie oao
(obrotów i salda) dotyczących §6140 i do tej pory nie widziała potrzeby
wyodrębniania takich zapisów, niemniej jednak w 2019 r. dokonamy stosownych
zmian wprowadzając odpowiednią analitykę.

(dowód: akta kontroli str. 757-932.941-978,996-1003,1323-1328,1528-1531,
1534-1671)

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje negatywnie sporządzone przez kontrolowaną
jednostkę sprawozdania budżetowe Rb-35 i Rb-40 za IV kwartał 2018 r. Powyższą
ocenę uzasadniają stwierdzone w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, które
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spowodowały zniekształcenie danych zaprezentowanych w tych sprawozdaniach.
Natomiast sprawozdanie Rb-BZ2 za 2018 r. oraz sprawozdania z operacji
finansowych (Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2018 r.) NIK opiniuje pozytywnie.

VI. Uwagi i wnioski
Uwaga W Agencji nie zapewniono adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz rachunkowości Agencji, o której
mowa wart. 68' ust. 1 i 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto NIK
zauważa, że nadal, tj. od 2016 r. w PAK nie zidentyfikowano i nie oszacowano ryzyk
w obszarze sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nie ustalono
reakcji na to ryzyko, pomimo że zgodnie z zapisami komunikatu Nr 23 Ministra
Finansów88 proces zarządzania ryzykiem powinien być dokumentowany, a zgodnie
ze standardem nr 10 tego Komunikatu, procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne
i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Były Prezes Agencji wyjaśnił, że w ramach systemu kontroli zarządczej, w tym jej
mechanizmów w Agencji wprowadzono Politykę rachunkowości, nowy regulamin
udzielania zamówień publicznych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję
sporządzania sprawozdań finansowych, instrukcję sporządzania sprawozdań
budżetowych, regulamin gospodarowania składnikami majątku ruchomego
oraz instrukcję zarządzania ryzykiem. Ponadto były Prezes Agencji wyjaśnił, że
w 2018 r. wprowadzono instrukcję zarządzania ryzykiem, a w 2019 r. dokonano
pierwszego szacowania ryzyk przy realizacji zadań Agencji, który będzie
uzupełniany po przyjęciu nowego planu działalności na rok 2019 - wówczas zostaną
ujęte ryzyka zgodnie z komunikatem nr 23 Ministra Finansów.

Wacenie NIK podjęte działania w ramach kontroli zarządczej nie były w pełni
skuteczne i efektywne. Pomimo, iż wszystkie sprawozdania budżetowe były
korygowane w istotnych kwotach89, działania te nie zapobiegły stwierdzonym w toku
kontroli nieprawidłowościom.

(dowód: akta kontroli str. 1323-1328)

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,
wnosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie:
1) prawidłowego gospodarowania przychodami z prowadzonej działalności, tj.:

- przeznaczanie ich na pokrycie kosztów działalności Agencji,
- dokonywanie lokat tych środków finansowych w przypadku pozostawania ich

w dyspozycji Agencji i niewydatkowania w określonym dniu na wykonywanie
zadań oraz funkcjonowanie Agencji,

- przekazanie na rachunek bankowy dochodów KPRM nadwyżki środków
finansowych ustaloną na koniec 2018 r.,

Be Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publk:znych (Oz. U. MF. z 2009 r. poz. 84).

ll9 Dokonana 1 marca 2019 r. korekta sprawozdania Rb-35 polegała na wykazaniu wydatków w §4400, czego uprzednio nie
wykazano, pomimo że z ewidencji księgowej Agencji wynikała kwota wydatków w tym § w łącznej kwocie 776,0 tys. zł oraz
zmianie wykonania wydatków w szczegółowości §4440 na kwotę 46,4 tys. zł z pierwotnie wykazanej 822,4 tys. zł (zmiana
o 776,0 tys. zł), a sprawozdania Rb-40 polegała na wykazaniu kosztów w łącznej kwocie 263,9 tys. zł dotyczących
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowego uposażenia rocznego dla minierzy zawodowych oraz zmianie sumy
przychodów ogółem i dotacji z budżetu państwa w cz. A, które pierwotnie nie stanowiły sumy odpowiednio przychodów
z poszczególnych tytułów i wszystkich dotacji z budżetu państwa. Korekta sprawozdania RlrBZ2 dotyczyła tego
sprawozdania w zakresie wydatk6w i polegała na wykazaniu planu wydatków w kwocie 10.066,0 tys. zł, zamiast
10.966,0 tys. zł (zmiana o 900,0 tys. zł) i wykazaniu planu wydatków po zmianach w kwocie 10.349,0 tys. zł, zamiast
11.249,0 tys. zł (zmiana o 900,0 tys zł).
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwagi
i wykonania wniosków

2) wykorzystywania dotacji podmiotowej przez zapłatę za zrealizowane zadania,
3) planowania we właściwych pozycjach planu finansowego przychodów

i dochodów dotyczących środków otrzymanych na realizację projektu
iwykazywanie ich we właściwych pozycjach w sprawozdaniu Rb-40,

4) wykazywania w sprawozdaniu Rb-35, Rb-40 i Rb-BZ2 prawdziwego stanu
zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu Rb-40 i Rb-Z
również stanu zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego
iw sprawozdaniu Rb-40 również stanu zobowiązań, w tym wymagalnych na
początek okresu sprawozdawczego oraz zobowiązań zaliczanych do
państwowego długu publicznego,

5) wykazywania w sprawozdaniach budżetowych prawdziwego wykonania
kosztów,

6) terminowego sporządzania i przekazywania sprawozdań z operacji
finansowych,

7) prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków dotyczących projektu
i prawidłowe wykazywanie ich w sprawozdaniu Rb-35,

8) dokonywania trwałych zapisów księgowych dotyczących wszystkich danych
podlegających wykazywaniu w sprawozdaniach budżetowych i z operacji
finansowych oraz ujmowanie w ewidencji księgowej zmniejszenia przychodów
na dzień sporządzenia sprawozdań budżetowych,

9) wyeliminowania przypadków ujmowania dowodów księgowych w niewłaściwych
miesiącach,

10) wyksięgowania z wartości niematerialnych rocznej licencji,
11) ujawnienia w wartościach niematerialnych Agencji nabytych filmów

informacyjno-wizerunkowych,
12) prawidłowego zaklasyfikowania w księgach rachunkowych przychodów

i dochodów/wpływów z tytułu prowadzonej działalności,
13) klasyfikowania przychodów z tytułu dotacji podmiotowej i projektu

w szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
14) ustalenia w Polityce Rachunkowości zasad ewidencji dotacji na inwestycje

i wydatki inwestycyjne według kryteriów zapewniających wprost wykazanie
danych w sprawozdaniu Rb-4D oraz określenie wersji i daty rozpoczęcia
eksploatacji oprogramowania systemu informatycznego wykorzystywanego do
prowadzenia Ksiąg rachunkowych Agencji.

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeńw całości lub zmienionegowystąpieniapokontrolnego.

Warszawa,dnia JO.ol.2019

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
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