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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
 kontrolowana 

8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach, ul. kpt. M. Medweckiego 10 
Balice, 30-901 Kraków1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk pil. Paweł Bigos, Dowódca Bazy (od 30 października 2017 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

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

 Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Wiesław Matras – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/11/2019 z 8 stycznia 2019 r.  

2. Wojciech Zdasień – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/10/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

3. Andrzej Salwiński – inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/44/2019 z 12 lutego 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Cel i zakres kontroli  

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
8 BLTr pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie 
podlegały w szczególności: 
− działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych; 
− realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych; 
− prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych; 
− system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 
Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań,  
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

                                                      
1 Dalej: 8 BLTr  lub Baza. 
2 Dz. U. z 2019 r., poz. 489. 
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- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach3 jest jednostką wojskową 
w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej4 i jednostką budżetową w rozumieniu 
art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5, a kierownik 
jednostki jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym 
Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp. SZ). Zgodnie ze statutem 
podstawowym zadaniem Bazy jest zabezpieczenie i ubezpieczenie działań 
bojowych i procesu szkolenia eskadr lotniczych bazujących na lotnisku Kraków-
Balice oraz innych jednostek i pododdziałów lotniczych wykonujących zadania 
z lotniska Bazy, w tym statków powietrznych państw sojuszniczych oraz realizacja 
zadań desantowych i transportowych na rzecz Sił Zbrojnych RP i Polskich 
Kontyngentów Wojskowych. Zadaniem Bazy jest realizacja zabezpieczenia 
finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej 
przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych 
resortu obrony narodowej. Baza jest również podmiotem leczniczym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej6. Zadania 
Bazy zostały określone w statucie7 oraz w szczegółowym zakresie działania 8 BLTr 
stanowiącym załącznik do rozkazu nr Z-184 Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego z 30 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 9,112,113) 

Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetowe w wysokości 124,6 tys. zł zostały 
zrealizowane w wysokości 379,6 tys. zł (204% planu). W zakresie wydatków 
budżetu państwa plan wynosił 148 688,3 tys. zł i został zrealizowany w 100%.  

 (dowód: akta kontroli str. 108,109,128,315,365,366) 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie przez 8 BLTr planu 
finansowego dochodów i wydatków budżetu państwa w 2018 r.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak nieprawidłowości w obszarach:  
− wydatków budżetu państwa, które dotyczyły nieujmowania w ewidencji księgowej 

daty dokonania operacji gospodarczej oraz ujmowania danych z list 
wynagrodzeń na koncie 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w wielkościach 

                                                      
3 Obszarem działania Bazy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach, o których 
mowa w § 8 ust. 1 Statutu, Baza może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.  
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. – dalej: ufp. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190. 
7 Nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Załącznik Nr 40 do Zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych 
oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 291) oraz 
załącznik do Zarządzenia Nr 35/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektorowi Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON z dnia 17 grudnia 
2014 r.). 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.  

Ocena i jej 
uzasadnienie 
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netto, podczas gdy należało je ujmować w wielkościach brutto. Dodatkowo 
w przypadku paliwa tankowanego do statków powietrznych poza granicami kraju 
nie ujmowano w księgach rachunkowych jego wartości jako dostawy 
niefakturowanej do czasu otrzymania faktury, wystawianej i dostarczanej do 
8 BLTr, np. po 3 miesiącach lub w następnym roku. Stwierdzono także 
nieprawidłowości przy dwóch zamówieniach publicznych dotyczące: niezłożenia 
oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 
z postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) oraz sporządzenia 
protokołu na nieaktualnym wzorze (w trybie z wolnej ręki). Nie wpłynęły one na 
wynik prowadzonych postępowań. 

− sprawozdawczości, które dotyczyły nieprowadzenia na koncie 130 Rachunek 
bieżący jednostki (w tym na koncie 130-1 Rachunek bieżący wydatków 
budżetowych i koncie 130-2 Rachunek bieżący dochodów budżetowych) 
ewidencji w szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetowych oraz na 
koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencji 
w szczegółowości podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych. W systemie 
ewidencji księgowej ZWSI RON9 nie zapewniono możliwości porównania danych 
w kategorii ekonomicznej Zaangażowanie z wartościami wykazanymi 
w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28) za okresy 
sprawozdawcze (styczeń 2018 r. – listopad 2018 r.). 

Stosowane przez Bazę rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej 
naruszają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont10, ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości11 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej12. 

W ocenie NIK prowadzenie w module FI i FM13 ewidencji szczegółowej według 
podziałek klasyfikacji budżetowej z którego uzyskiwano raporty (ZMON) poza 
ewidencją księgową ZWSI RON uniemożliwiało sporządzenie wiarygodnych 
sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), z wykonania planu 
wydatków budżetowych (Rb-28), a także o stanie środków na rachunkach 
bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23). Ponieważ źródłem 
danych sprawozdawczych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, 
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, nie były obroty na koncie 130 lecz zapisy 
ujęte w module Fi i FM. 

Pomimo ustanowienia mechanizmów kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań nie zdołano wyeliminować 
powyższych nieprawidłowości o charakterze systemowym w 2018 r., w ZWSI RON 
(dopuszczonym do stosowania przez Ministra Obrony Narodowej14), zgłoszonych 
również do Szefa IWsp. SZ.  

                                                      
9 Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej.  
10Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. poz. 1911, dalej 
rozporządzenie MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 351,  dalej: ustawa o rachunkowości.  
12 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. poz. 109, ze zm.), dalej: rozporządzenie MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
13 Moduł FI i FM Rachunkowość finansowa ZWSI RON. 
14 Decyzja nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do 
eksploatacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Sytemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI 
RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 9).  
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V. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 

Dochody budżetowe na 2018 r. zostały zaplanowane w wys. 124,6 tys. zł, 
a wykonane w wys. 379,6 tys. zł, (zrealizowano dochody wyższe o 254,9 tys. zł, 
tj. o 204,6%). W porównaniu do wykonania z 2017 r. (391,2 tys. zł) dochody 
osiągnięte w 2018 r. były niższe o 11,7 tys. zł tys. zł (tj. o 3%). Głównymi źródłami 
uzyskanych dochodów we wszystkich rozdziałach były: 
− wpływy z różnych dochodów (§ 097), które wyniosły 301,5 tys. zł (46,8 tys. zł 

w rozdz. 75202 oraz 254,7 tys. zł w rodz. 75 220), co stanowiło łącznie 79,4% 
dochodów ogółem; 

− wpływy z usług (§ 083), które wyniosły 47,4 tys. zł (w rozdz. 75220), co 
stanowiło łącznie 12,5% dochodów ogółem; 

− nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095), 
które wyniosły 29,3 tys. zł (rozdz. 75220), co stanowiło 7,7% dochodów 
ogółem; 

− wpływy z pozostałych odsetek (§ 092), które wyniosły 1,3 tys. zł (rozdz. 75202), 
co stanowiło 0,3% dochodów ogółem. 

Przyczynami realizacji większych niż założono (o 271,8%) wpływów w § 097 były: 
zwrot kosztów nauki i utrzymania, jednorazowa spłata wysokiego zadłużenia (koszty 
nauki) – razem 182,6 tys. zł oraz wpływy z zasądzonych wyroków sądowych za 
zabór paliwa – 66,3 tys. zł. Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 
29,3 tys. zł (§ 095) – wynikały m.in. z przekroczenia terminów realizacji umów. 

(dowód: akta kontroli str. 315, 319 i 502) 

Przeprowadzona kontrola dochodów na próbie 31 dowodów księgowych, łącznie na 
323,1 tys. zł (co stanowiło 90% dochodów 8 BLTr w 2018 r.)15 wykazała prawidłowe 
i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych oraz prawidłowe 
ewidencjonowanie ich w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 503-508) 

1.1 Należności 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 502,1 tys. zł, w tym 
zaległości stanowiły 461 tys. zł (91,8% należności pozostałych do zapłaty). 
W porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek zarówno należności pozostałych do 
zapłaty o 2,8% (o 13,9 tys. zł), jak i zaległości o 6,3% (o 31,2 tys. zł). Według stanu 
na koniec 2018 r. najwyższe kwotowo pozycje stanowiły zaległości 
zaewidencjonowane w § 097 (wpływy z różnych dochodów) — 370,4 tys. zł, w § 092 
(wpływy z pozostałych odsetek) — 62,3 tys. zł oraz w § 095 (wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów) — 28,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 315-316, 319) 

Analiza sześciu należności rozłożonych przez 8 BLTr na raty w 2018 r. (dwie) oraz 
takich, których czas spłaty przypadał na 2018 r. (cztery), łącznie na 51,3 tys. zł, 
wykazała, że we wszystkich przypadkach postępowania prowadzone były zgodnie 
z przyjętymi procedurami i przepisami, należności były w prawidłowy sposób 
ujmowane w księgach rachunkowych, podejmując decyzje rozłożenia na raty 
ustalono stan faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy, a rozłożenie na 

                                                      
15 Losowanie przeprowadzono metodą PPS/MUS (prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest 
proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej tym dowodem) na populacji, przy wykorzystaniu 
narzędzia informatycznego Pomocnik Kontrolera PK 5.5. Populację dochodów, z której losowana była próba 
stanowił zbiór 61 dowodów/zapisów o łącznej wartości 359 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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raty było uzasadnione i wynikało z obiektywnych okoliczności udokumentowanych 
we właściwy sposób. 

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 509-514) 

W 2016 r. Dowódca Bazy zatwierdził Procedury w zakresie zarządzania 
należnościami skarbu państwa w 8 BLTr (dalej: Procedury), opisujące m.in. zasady 
i szczegółowe procedury procesu zarządzania wierzytelnościami. Analiza tego 
dokumentu pod kątem zgodności z przepisami art. 55-58 i art. 60 ufp wykazała, że 
odpowiadał on wymogom określonym w tych przepisach. W części czwartej 
Procedur (Szczegółowe przypadki postępowania windykacyjnego), w § 10 
(Umarzanie zadłużenia i rozkładanie na raty), w pkt 2 przyjęto, że należności 
pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa16, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, mogą 
być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, 
gdy: dłużnik (osoba fizyczna) zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo 
pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna 
wartość nie przekraczała kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ufp wysokość majątku 
uprawniająca w podanym wyżej przypadku do umorzenia należności wynosi 
6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 236-270) 

Według wyjaśnień Dowódcy Bazy przyczyną opisanego wyżej stanu była oczywista 
omyłka, a przytoczony zapis w Procedurze nie został w praktyce zastosowany. 
31 stycznia 2019 r. wprowadzony został aneks do Procedury, korygujący błędny 
zapis. 

(dowód: akta kontroli str. 296,1071-1084) 

Analiza dokumentacji piętnastu z szesnastu zaległych należności Bazy na łączną 
kwotę 461 tys. zł (99,99%), wg stanu na 31 grudnia 2018, sporządzona pod kątem 
skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych wykazała, że były one 
prowadzone w sposób należyty, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
Procedurami. 

(dowód: akta kontroli str. 413-462) 

Analiza powyższych 15 należności Bazy dokonana pod kątem przesłanek 
kwalifikujących do dokonania stosownych odpisów aktualizujących na podstawie 
art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz Procedur wykazała, że żadna z nich nie 
spełniała tych przesłanek.  

(dowód: akta kontroli str. 412-462) 

W oparciu o wdrożone procedury Baza prowadziła systematyczne i skuteczne 
działania nadzorcze nad dochodami i stanem należności. W 2018 r. nie wystąpiły 
należności przedawnione. 
(dowód: akta kontroli str. 236-273, 277-314, 320, 397-404, 413-462, 473-477, 503-
508)  

W obowiązującym w 8 BLTr Kodeksie etyki uwzględnione zostały zapisy 
o charakterze antykorupcyjnym. Według jego postanowień, wszyscy pracownicy 

                                                      
16 Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm. 
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mieli obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem oraz 
o zobowiązaniu do przestrzegania sformułowanych w nim zasad.  

(dowód: akta kontroli str. 515-525) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Bazę budżetu państwa 
w 2018 r. w zakresie dochodów. Powyższa ocena uzasadniona jest prawidłowym 
i terminowym ustalaniem należności z tytułu dochodów budżetowych, prawidłowym 
prowadzeniem ewidencji dochodów i działań zmierzających do uzyskania zaległości.  

2 . Wydatki budżetu państwa  

2.1. W ustawie budżetowej na 2018 r.17 wydatki 8 BLTr zaplanowano w wys. 
149 132,5 tys. zł. W trakcie roku zostały one zmniejszone do 148 668,3 tys. zł 
(o 464,2 tys. zł, tj. o 0,3%). Zmian w planie dokonano na podstawie 37 zawiadomień 
IWsp. SZ i 334 korekt wewnętrznych dot. przesunięć między paragrafami klasyfikacji 
budżetowej (na podstawie uprawnień nadanych dysponentom III stopnia przez 
Szefa IWsp. SZ). 

W 2018 r. 8 BLTr zrealizowała wydatki budżetowe w wys. 148 668,3 tys. zł (tj. 100% 
planu po zmianach). W porównaniu do 2017 r. wydatki były niższe o 7 547,7 tys. zł 
(tj. o 4,8%). Wydatki wykonano m.in. w rozdziale 75202 – Siły powietrzne 
96 612,8 tys. zł (tj. 64,9% wydatków ogółem), rozdziale 75204 – Centralne wsparcie 
134,7 tys. zł (tj. 0,09% wydatków ogółem), rozdziale 75213 – Dowodzenie 
i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 30 tys. zł (tj. 0,02% wydatków ogółem) i rozdziale 
75220 – Zabezpieczenie wojsk 48 065 tys. zł (tj. 32,3% wydatków ogółem). 

Zmniejszenie planu wydatków w 2018 r. wynikało głównie ze zmian w strukturze 
organizacyjnej 8 BLTr, tj. przekazania jednostki (w tym realizacji jej wydatków) 
będącej na zaopatrzeniu w 2017 r., do innej jednostki.  

W trakcie 2018 r. dokonano zmniejszenia planu finansowego 8 BLTr 
o 11 994,4 tys. zł oraz zwiększenia w innych zadaniach o 11 530,2 tys. zł. W ramach 
przeprowadzonych zmian w ww. planie finansowym zmniejszono plan na wydatki 
osobowe18 i bieżące o 598,9 tys. zł i zwiększono plan wydatków majątkowych 
o 134,7 tys. zł.  

W ww. okresie Baza nie realizowała wydatków z budżetu środków europejskich 
(w tym programów ze środków europejskich) oraz wydatków z rezerwy ogólnej 
i rezerw celowych budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 31-34, 108, 109, 114-119, 128-157, 192-205, 486-490, 
535, 864, 869-871) 

2.2. Wydatki 8 BLTr realizowane były w trzech grupach (według grup 
ekonomicznych): 

a) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 
5 108 tys. zł (100% planu po zmianach). Stanowiły one 87,2% wydatków 
poniesionych w 2017 r. Zrealizowano je w § 302 - wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń pracowników RON19 (19,7 tys. zł)20, § 303 - różne wydatki na 
rzecz osób fizycznych (18,9 tys. zł), § 304 - nagrody o charakterze szczególnym 

                                                      
17 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
18 Wydatki klasyfikowane w § 401-407 klasyfikacji budżetowej. 
19 Resort Obrony Narodowej. 
20 Realizacja § 302 według tytułu 302 001 - Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne 
pracowników resortu obrony narodowej i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy 
komputerze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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niezaliczone do wynagrodzeń (57,5 tys. zł), § 325 - stypendia (37,2 tys. zł) oraz 
w § 307 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 
(4 974,7 tys. zł)21, z tego 93,1%22 poniesiono na nagrody i zapomogi żołnierzy 
niezawodowych, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki 
osiedleniowe, uposażenie żołnierzy niezawodowych, gratyfikacje urlopowe. 
Wydatki te zostały zrealizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym po 
zmianach (plan finansowy został wykonany w 100%).  

(dowód: akta kontroli str. 19-22, 46,96, 102, 182-190, 805-812) 

b) Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły 143 425,5 tys. zł (100% planu po zmianach) 
i były niższe niż w 2017 r. o 6 756,8 tys. zł (tj. o 4,5%). Udział tych wydatków 
w wydatkach ogółem wzrósł z 96,1% w 2017 r. do 96,5% w 2018 r. W tej grupie: 

- wydatki na wynagrodzenia wyniosły 86 448,3 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. 
zmniejszyły się o 8 595,6 tys. zł (tj. o 9%). Plan wydatków na wynagrodzenia 
został wykonany na poziomie 100%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
żołnierzy (status 11) kształtowało się na poziomie 6,2 tys. zł, pracowników 
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01) - 4,3 tys. zł, 
a członków korpusu służby cywilnej (status 03) - 4 tys. zł. 
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. wynikało ze zmian 
organizacyjnych 8 BLTr. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej23 
JW24 4658 (poprzednio w strukturze Bazy) została przekazana do innej jednostki.  

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 1231 osób i było niższe 
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. o 209 osób (w tym 
116 osób o statusie 01 i o 93 osoby w grupie żołnierzy). Na wolne stanowiska 
w Bazie oraz jednostkach pozostających na jej zaopatrzeniu zatrudniono 
w 2018 r. jednego pracownika w grupie osób nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagrodzenia oraz 11 żołnierzy.  

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2018 r. wyniosło 5,5 tys. zł i było 
wyższe o 5,2% w porównaniu do 2017 r. Na zwiększenie miesięcznych 
wynagrodzeń (brutto): 

− w grupie żołnierzy (z 5,8 tys. zł do 6,2 tys. zł) wpływ miała zmiana przepisów 
w sprawie stawek uposażenia do uposażenia żołnierzy zawodowych25. Na wzrost 
tego wynagrodzenia wpływ miała również wypłata jednorazowego dodatku 
specjalnego, który uległ zwiększeniu o 20% za każdy pełny rok zawodowej 
służby wojskowej pełnionej bezpośrednio w składzie personelu latającego oraz 
zmiana przyznająca dodatek żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową 
służbę wojskową w JW 1155, wykonującemu loty statkami powietrznymi 
przeznaczonymi do wykonywania lotów oznaczonych statusem HEAD 
(rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego 
żołnierzy zawodowych26) 

                                                      
21 Realizacja § 307 według tytułu, tj. 307 001 Uposażenie żołnierzy niezawodowych; 307 002 Nagrody 
uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych/ służba okresowa i ćwiczenia żołnierzy rezerwy; 307 005 
Należności pieniężne wypłacane skierowanym na przeszklenie lub studiującym za granicą; 307 007 Gratyfikacje 
urlopowe; 307 009 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia oraz 
należności za rozłąkę; 307 010 Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 307 014 Pozostałe należności w tym 
służby dyżurne; 307 015 Dopłaty do wypoczynku; 307 016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe.  
22 4 633,3 tys. zł. 
23 Decyzja nr Z-3 (…) Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.01.2018 r. w sprawie zmian w planie przydziałów 
gospodarczych resortu obrony narodowej.  
24 Jednostka Wojskowa. 
25 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia 
zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2278).  
26 Dz. U. poz. 2016. 
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− w grupie osób nieobjętych mnożnikowym system wynagradzania (z 4,1 tys. zł do 
4,3 tys. zł) oraz członków korpusu służby cywilnej (z 3,8 tys. zł do 4 tys. zł) wpływ 
miała podwyżka wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.  
(dowód: akta kontroli str. 20-29, 41, 42, 97-101, 103-106, 209-215, 235, 863, 864, 

866-870, 962-977) 

c) Wydatki majątkowe realizowano wyłącznie w formie zakupów (§ 6060) w rozdz. 
75 204 – Centralne Wsparcie. W ustawie budżetowej na rok 2018 (po zmianach) 
zaplanowano na wydatki majątkowe w wys. 134,7 tys. zł. Zmiany w planie 
korygowano czterokrotnie na podstawie zawiadomień otrzymanych od 
dysponenta II stopnia (IWsp.SZ). W 2018 r. dokonano zakupu urządzeń 
warsztatowych dla służby czołgowo-samochodowej. Celem było zmniejszenie 
kosztów napraw pojazdów w warsztatach komercyjnych oraz skrócenie czasu na 
przywracanie ich sprawności technicznej. Wymieniono wyeksploatowany sprzęt 
kuchenny (zmywarkę) celem utrzymania standardów bezpieczeństwa żywienia 
8 BLTr. 

 (dowód: akta kontroli str. 487,499-501,903-918) 

W 2018 r. jedna osoba (pracownik)27 wykonywała zadania na rzecz 8 BLTr (w innej 
formie niż umowa o pracę), na podstawie zawartej umowy zlecenie w zakresie 
prowadzenia księgowości KKOP28. Poprzednio w 2017 r. sześć osób (w tym pięciu 
pracowników) wykonywało zadania na rzecz 8 BLTr, na podstawie zawartych umów 
zleceń w zakresie prowadzenia księgowości KKOP, wykonywania obowiązków 
instruktora wychowania fizycznego oraz pełnienia dyżurów i zabezpieczenia 
obiektów wojskowej komendy uzupełnień29. Wydatki z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 
18 tys. zł i były niższe o 22,8% od poniesionych w 2017 r. (23,3 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 819-836) 

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 9 651,9 tys. zł, z tego: 
a) w rozdziale 75202 wyniosły 7 758 tys. zł (80,4%), w tym: 
− wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom (§ 307) 

stanowiły 184,8 tys. zł; 
− pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe 

uposażenie roczne, składki na fundusz emerytur pomostowych (§§ 404-407, 
§§ 411-418, § 478) stanowiły 7 468,3 tys. zł; 

− z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług kurierskich, 
(§§ 430, 441, 442, 470) stanowiły 104,9 tys. zł; 

b) w rozdziale 75220 wyniosły 1 677,7 tys. zł (17,4%) m.in. z tytułu wypłaty 
równoważników i ekwiwalentów dla żołnierzy, zakupu materiałów, usług, środków 
żywności, energii; 

c) w rozdziale 75295 wyniosły 216,2 tys. zł (2,2%) w tym najwyższą kwotowo 
pozycję stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, dodatkowe uposażenie roczne (§§ 404-407, §§ 411-417) w wysokości 
206,3 tys. zł. 

Przedstawione w sprawozdaniu Rb-28 za 2018 r. zobowiązania wynikały 
z prowadzonej ewidencji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły i nie poniesiono 
wydatków z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.  

(dowód: akta kontroli str. 361-364, 788-801) 

Rada Ministrów (RM) Uchwałą nr 73 z dnia 30 czerwca 2016 r. ustanowiła program 
wieloletni pn. Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób 

                                                      
27 Osoba zatrudniona w Pionie Głównego Księgowego Bazy. 
28 Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa 8 BLTr. 
29 Jednostka pozostająca na zaopatrzeniu Bazy. 
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w państwie (VIP)30 (dalej: Program), zmieniony następnie Uchwałą nr 134 RM z dnia 
25 września 2018 r.31 W § 2 uchwały określono, że wykonawcą Programu jest 
Minister Obrony Narodowej.  
Decyzją nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. określono tryb 
wykorzystywania wojskowych transportów statków powietrznych przez dysponentów 
limitu nalotu32. W § 2 pkt 3 i 4 ww. decyzji określono dysponenta limitu nalotu 
z resortu obrony narodowej (osoby uprawnione) oraz dysponenta limitu nalotu spoza 
resortu obrony narodowej (instytucje uprawnione).  
W 2018 r. 8 BLTr wykonywała na obszarze kraju transport samolotowy 
najważniejszych osób w państwie (VIP), tj. loty o statusie HEAD33 i STATE34 
w ramach dysponenta limitu nalotu. Podstawą wykonania tych lotów było 
zarządzenie wykonania lotu otrzymane od Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego. Następnie jako organizator lotów Dowódca Bazy zatwierdzał 
rozkazem skład załogi do wykonania lotów oraz zadanie jej postawione. 
Według zestawienia sporządzonego przez 8 BLTr koszty transportu samolotowego 
VIP35 w 2018 r. na obszarze Polski wyniosły 6 844,1 tys. zł36. Baza nie ponosiła 
wydatków z tytułu zakupu paliwa lotniczego, loty krajowe realizowane były z paliwa 
otrzymanego z centralnych zakupów.  

(dowód: akta kontroli str. 234, 321-336, 368-382, 395, 724-756) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w łącznej wysokości 
13 923,7 tys. zł, tj. 9,4% wydatków ogółem37. Doboru próby wydatków dokonano na 
podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym oraz w sposób celowy. 
Próba wylosowana metodą monetarną38 objęła 56 dowodów księgowych 
potwierdzających wydatki w łącznej wysokości 11 232,1 tys. zł39. Próba wydatków 
dobranych w sposób celowy wyniosła 2 691,6 tys. zł40 (27 dowodów księgowych). 
Realizacja wydatków była zgodna z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w art. 44 ust. 3 ufp, tj. zostały one poniesione w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnieciu założonych celów. Stwierdzono m.in., że:  
− wszystkie badane wydatki zostały ujęte w planie wydatków na 2018 r.41 Baza 

realizowała wydatki na przedsięwzięcia dyrektywne42, zlecone43 i własne44. 

                                                      
30 M. P. poz. 604, ze zm. 
31 M.P. poz. 968. 
32 Dz. Urz. MON z 2018 r. poz. 8. Poprzednio obowiązywała decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez dysponenta 
limitu nalotu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 7). 
33Status HEAD – status lotu powietrznego – wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innego 
wojskowego transportowego statku powietrznego z najważniejszą osobą w państwie na pokładzie w misji 
oficjalnej, nadany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Komendanta SOP. 
34 Status STATE – loty w służbie wojskowej.  
35 Loty realizowano na rzecz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej. 
36 Przy wyliczeniu kosztów według danych otrzymanych z IWspSZ uwzględniono: zakupy (części zamiennych, 
materiałów jednorazowego użytku); remonty (silników, agregatów), serwis techniki lotniczej, koszt pozyskania 
statku powietrznego wraz z pakietem logistycznym, koszt paliwa.  
37 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15,6 tys. zł, bieżące (pozapłacowe) 13 773,4 tys. zł oraz 
majątkowe (134,7 tys. zł) 
38 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji 
(MUS). 
39 7,6% wydatków zrealizowanych, tj. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bieżące (pozapłacowe) 
oraz majątkowe. 
40 1,8% wydatków zrealizowanych. 
41 Podstawą ujęcia wydatków w planie finansowym był rozkaz Szefa IWsp SZ nr 23 z dnia 2 lutego 2018 r. 
w sprawie realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2018 r. 
42 Przedsięwzięcia dyrektywne - zadania realizowane w ramach centralnych planów rzeczowych. 
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Wydatki majątkowe realizowane w formie zakupów (§ 6060) były zadaniami 
o statusie dyrektywnym; 

− wszystkie badane wydatki były zaksięgowane i ujęte w księgach rachunkowych. 
Do wszystkich badanych dowodów księgowych zamieszczone były m.in. opisy 
z podpisami osób potwierdzających, że wydatek: był zgodny z planem rzeczowo-
finansowym, zatwierdzony do wypłaty, sprawdzony pod względem formalno- 
rachunkowym i merytorycznym oraz był zgodny z zamówieniem (umową); 

− w przypadku opóźnień w realizacji dostawy/usługi wystawiono noty obciążeniowe 
oraz naliczono kary umowne; 

− dowody księgowe posiadały tzw. metrykę dokumentu45; 
− do dowodów księgowych załączone były dowody wskazujące na zrealizowanie 

wydatku, m.in. protokoły odbioru robót/usługi, wniosek o wypłacenie gratyfikacji 
urlopowej, polecenie wyjazdu za granicę, dowody PZ protokół przyjęcia 
przekazania sprzętu do magazynu, dowody OT (przyjęcia środka trwałego). 
Środki trwałe zaliczono do właściwej kategorii zgodnie z rozporządzeniem 
RM z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych46. 
(dowód: akta kontroli str. 74-76, 483-485, 491, 492, 757-761, 802, 919-946, 1003-

1056) 

Dokonywanie wydatków47 zostało poprzedzone procedurami przewidzianymi 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych48 oraz 
w wewnętrznych procedurach jednostki. Zastosowano prawidłowy tryb udzielania 
zamówień, a w przypadku, gdy wydatku dokonano bez uprzedniego stosowania 
upzp zachodziły przesłanki wyłączenia jej stosowania.  

(akta kontroli str. 694-701) 

Szczegółowej kontroli poddano pięć postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym: 
a) w trybie przetargu nieograniczonego: 
− remont budynku nr 17 – magazyn żywnościowy49,  
− kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego50, 
b) na podstawie art. 4 pkt 8 upzp51: 
− zakup sprzętu sportowego52, 
c) w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 
− naprawa dachu budynku nr 77 na terenie 8 BLTr53, 
− szkolenie personelu na samolot Casa C-295 oraz aktualizacja systemu MITS54. 

Postępowania w trzech sprawach55 zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie 
z wymogami upzp i przepisami wykonawczymi, a w przypadku zamówienia 
                                                                                                                                       
43 Przedsięwzięcia zlecone – asortyment rzeczowy planowany i nadzorowany przez koordynatorów, mające  
szczególne znaczenie  dla zabezpieczenia funkcjonowania Sił  Zbrojnych postawione do realizacji dysponentom 
trzeciego stopnia poza obszarem centralnych planów rzeczowych.  
44 Przedsięwzięcia własne – asortyment rzeczowy planowany i realizowany przez dysponentów trzeciego 
stopnia związany z bieżącym funkcjonowaniem dysponentów oraz zaopatrywaniem jednostek/ instytucji 
wojskowych, z wyłączeniem wynagrodzeń i uposażeń.  
45 W treści metryki dokumentu w ZWSI RON podawano m.in. nr zamówienia, nr umowy, nr rezerwacji środków, 
pozycje finansową, stanowisko finansowe, miejsce powstawania kosztów, osobę wprowadzającą dokument do 
ZWSI RON. 
46 Dz.U. poz. 1864. 
47 Dotyczy wydatków wylosowanych metodą MUS z uwzględnieniem wydatków dobranych w sposób celowy.  
48 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. - dalej: upzp. 
49 Nr sprawy 13/SI/2017. 
50 Nr sprawy 23/SI/2016. 
51 Art. 4 pkt 8 upzp stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
52 Nr sprawy 30/R/WF/2018. 
53 Nr sprawy 21/SI/2018. 
54 Nr sprawy 8/LOT/20018. 
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niepodlegającego przepisom upzp, zgodnie z wymogami uregulowań wewnętrznych. 
We wszystkich zbadanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowano właściwy tryb postępowania, oraz prawidłowo wybrano dostawcę lub 
wykonawcę zamówienia. Umowy w sprawach zamówień publicznych były należycie 
realizowane. 

(akta kontroli str. 542-549, 578-585, 655-661, 671-675) 

Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w 8. BLTr 
został zatwierdzony przez Dowódcę Bazy 19 grudnia 2018 r.56 Uregulowano w nim 
m.in.:  
− dokonywanie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro,  
− dokonywanie zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro na 

podstawie art. 4 pkt 8 upzp,  
− dokonywanie zamówień publicznych o wartości powyżej wartości 5 tys. euro do 

wartości 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt 8 upzp,  
− dokonywanie zamówień publicznych o wartości poniżej 5 tys. euro na podstawie 

art. 4 pkt 8 upzp, 
− dokonywanie zakupów awaryjnych i zakupów nieplanowanych, 
− dokonywanie zamówień na usługi społeczne, 
− dokonywanie zamówień na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 i 6 upzp, 
− regulamin komisji przetargowej w 8 BLTr, 
− regulamin komisji powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o wartości powyżej wartości 5 tys. euro do wartości 30 tys. euro, 
− regulamin udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa na dostawy i usługi, których wartość nie przekracza kwoty 
określonej na podstawie art. 11 ust. 8 upzp. 

(akta kontroli str. 720-723) 
 

Sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8 BLTr na 
2018 r. oraz opublikowano go na stronie internetowej przed upływem terminu 
określonego w art. 13a ust. 1 upzp. Plan zawierał informacje wymagane przez 
art. 13a ust. 2 upzp. Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach 
zostało sporządzone i przekazane Prezesowi UZP w terminie określonym 
w art. 98 ust. 2 upzp.  

(akta kontroli str. 536-541,688-693) 

Baza nie wszczynała od 18 października 2018 r.57 postępowań o wartości 
zamówienia równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 upzp, w których występowałby obowiązek komunikacji 
zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Nie stwierdzono, aby fakt ten doprowadził do podziału zamówień na 
części, skutkującego zastosowaniem przepisów dotyczących zamówienia 
publicznego o niższej wartości. 

(akta kontroli str. 763-772, 1112) 

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

                                                                                                                                       
55 Nr sprawy, tj. 13/SI/2017; 30/R/WF/2018, 8/LOT/20018. 
56 Poprzednio w tym zakresie obowiązywały regulaminy zatwierdzone w dniach: 19 września 2016 r., 28 sierpnia 
2017 r. oraz 30 października 2017 r. 
57 Od 18 października 2018 r. w odniesieniu do zamawiających weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 ze zm.). 
W art. 1 tej ustawy wprowadzono w postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp obowiązek komunikowania się 
zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W systemie księgowości ZWSI RON 8 BLTr w 2018 r. nie funkcjonowała data 
operacji gospodarczej. Było to niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości, który stanowi, że zapis operacji gospodarczej powinien 
zawierać co najmniej datę dokonania operacji gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 337, 873, 934, 947, 982) 

Według wyjaśnień Dowódcy Bazy i głównego księgowego – szefa finansów 8 BLTr 
w księgach rachunkowych 8 BLTr nie ujmowano daty operacji gospodarczej ze 
względu na ograniczenie funkcjonalności ZWSI RON. Inspektorat Informatyki 
1 stycznia 2019 r. wprowadził możliwość ujmowania w ZWSI RON daty operacji 
gospodarczej. Powyższa nieprawidłowość była znana w Szefostwie Finansów IWsp. 
SZ i była poruszana w 2018 r. na naradach służbowych. W dalszej części wyjaśnień 
podano m.in., że: 
a) system informatyczny przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych 8 BLTr 

został określony Decyzją Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 stycznia 
2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji Zintegrowanego 
Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej 
(ZWSI RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej. 
Przedmiotową decyzją, dysponent części budżetowej zobowiązał Dyrektora 
Departamentu Budżetu do wprowadzenia i aktualizacji Wzorcowej polityki 
rachunkowości dla jednostek budżetowych a Dyrektora Departamentu 
Informatyki i Telekomunikacji (obecnie Szef Inspektoratu Informatyki) do 
zapewnienia zgodności funkcjonalności oraz przetwarzania i ochrony danych 
zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości; 

b) na podstawie delegacji nadanej Decyzją Nr 8/MON, Dyrektor Departamentu 
Budżetowego Decyzją Nr 101/DB Ministra Obrony Narodowej z 15 grudnia 
2017 r.58 wprowadził Wzorcową politykę rachunkowości dla jednostek 
budżetowych prowadzących księgi rachunkowe z wykorzystanie ZWSI RON oraz 
określił numeracje kont księgowych, strukturę rozbudowy kont syntetycznych 
oraz zasady wprowadzania nowych kont lub modyfikację istniejących. Zgodnie 
z zapisami pkt 3 tej decyzji, wniosek o wprowadzenie nowych kont lub 
modyfikację istniejących wymaga uzyskania akceptacji Dyrektora Departamentu 
Budżetowego. Natomiast stosując zasady określające strukturę dysponentów 
środków budżetowych, przedmiotowe wnioski kierowane są do dysponentów 
środków budżetowych drugiego stopnia (IWsp. SZ); 

c) biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy jak również resortowe unormowania 
w celu zachowania należytej staranności i właściwego stosowania przepisów, 
każde stwierdzone niezgodności zgłaszane są do Szefa IWsp. SZ. Tym samym 
8 BLTr jest wyłącznie użytkownikiem wymienionego systemu i z własnego 
poziomu nie ma wpływu na jego zmiany; 

d) w zakresie szkoleń na temat funkcjonalności ZWSI RON nie stwierdzono 
potrzeby ich prowadzenia. Cykl szkoleniowy poprzedzający wprowadzenie do 
działalności bieżącej systemu oraz niska rotacja na stanowiskach związana 
z obsługą systemu nie wykazały potrzeby w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 221, 337, 354, 872, 982, 986-988, 992, 993, 997) 

2. Nie ujmowano w księgach rachunkowych 8 BLTr w 2018 r. na koncie 
300 Rozliczenie zakupu, do czasu otrzymania faktury, wartości paliwa 
tankowanego do samolotów za granicą (wartości dostaw niefakturowanych) na 
podstawie faktycznie dokonanego tankowania, np. według karty opłat za usługi 
na lotnisku. Przykładowo: 

                                                      
58 Decyzją Nr 101/DB Ministra Obrony Narodowej z 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad grupowania operacji 
gospodarczych w wojskowych jednostkach budżetowych prowadzących księgi rachunkowe w ZWSI RON. 
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− samolot zatankowano 24 września 2018 r. (w Rumunii) w ilości 2230 litrów 
natomiast operację zakupu ujęto w księgach rachunkowych Bazy po otrzymaniu 
faktury, tj. 21 listopada 2018 r. (w kwocie 18,2 tys. zł); 

− samolot zatankowano 17 września 2017 r. (w Holandii) w ilości 1578 litrów  
natomiast operację zakupu ujęto w księgach rachunkowych Bazy po otrzymaniu 
faktury, tj. 6 grudnia 2018 r.(w kwocie 4,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 353, 814-818, 939, 951-961, 982) 

W załączniku nr 359 pkt II (opis kont) ppkt 47 rozporządzenia MR i F w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont określono, że konto 300 Rozliczenie zakupu służy 
do ewidencji m.in. wartości dostaw niefakturowanych. Konto 300 Rozliczenie zakupu 
może wykazywać m.in. saldo Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych. 

Według wyjaśnień Dowódcy Bazy i głównego księgowego – szefa finansów 8 BLTr 
ze względu na ograniczenia funkcjonalności ZWSI RON w księgach rachunkowych 
8 BLTr nie ujmowano dostaw niefakturowanych (tankowanie statków powietrznych 
poza granicami kraju). 28 września 2018 r. wystąpiono do Szefostwa IWsp SZ 
z pismem informującym o wyżej wymienionej niezgodności. Z otrzymanej 
odpowiedzi od Głównego Księgowego IWsp SZ wynikało, że problem ten został 
zaakceptowany przez IWsp SZ i zgłoszony przez Departament Budżetowy MON do 
Inspektoratu Informatyki jako instytucji właściwej do dokonania zmian 
funkcjonalności w ZWSI RON. W dalszej części wyjaśnień podano, że 1 stycznia 
2018 r. został wprowadzony system ewidencji i rozliczeń wydatków z tytułu lotów 
poza granicami kraju w formie Kart Opłat za usługi na lotnisku. Przedmiotowa Karta 
Opłat zawiera wszystkie informacje dotyczące wydatków związanych 
z wykonywanymi zadaniami lotniczymi, w tym tankowanie statków powietrznych 
poza granicami kraju. Ze względu na ograniczoną funkcjonalność systemu ZWSI 
RON w zakresie dostaw niefakturowanych, posiadane dane z Karty Opłat nie są 
ujmowane w księgach rachunkowych 8 BLTr.  

(dowód: akta kontroli str. 339-342,353,982,993,997,1114-1116) 

3. Na koncie 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ujmowano dane z list 
wynagrodzeń w kwocie należnej do wypłaty netto, podczas gdy należało je ujmować 
w wielkościach brutto. Także na koncie 404 Wynagrodzenia ujmowano odrębnie 
wynagrodzenia netto oraz odrębnie wartości potrąceń z tytułu ubezpieczeń 
pracowniczych, podczas gdy należało je ujmować w wielkościach brutto. Tym 
samym przyjęte rozwiązanie polegające na ewidencjonowaniu wynagrodzeń 
w kwotach netto nie zapewniało obowiązku w zakresie sporządzania sprawozdania 
Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.  

(dowód: akta kontroli str. 837-843, 983) 

Było to niezgodne z zapisami załącznika nr 3 pkt II (opis kont) ppkt 40 i ppkt 56 
rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w którym 
określono, że: 
− na stronie Wn konta 231 ujmuje się m.in. w szczególności potrącenia 

wynagrodzeń obciążające pracownika. 
− na stronie Wn konta 404 Wynagrodzenia ujmuje się kwotę należnego 

pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń 
z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). 

Zgodnie z opisem ww. załącznika przypis zobowiązań z tytułu wynagrodzeń do 
konta 404 i 231 powinien obejmować zapis w kwocie brutto, a następnie 
wynagrodzenia w kwocie należnej do wypłaty netto.  

                                                      
59 Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
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Ponadto w załączniku nr 37 do rozporządzenia MRiF w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (§ 18 ust. 1) określono, że w kolumnach 14 i 15 sprawozdania Rb 70 
kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto 
listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez 
ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, 
niezależnie od terminu płatności). 
Przyczyną ujęcia wynagrodzeń w kwocie netto na koncie 231 były również 
nieprawidłowe zapisy w Polityce Rachunkowości 8 BLTr60, w której przyjęto, że na 
wymienionym koncie księgowane są wypłaty (netto). Wszelkie potrącenia 
(np. potrącenia pracownicze wobec osób trzecich) wynikające z naliczonych 
wynagrodzeń i uposażeń ewidencjonowane są na poszczególnych kontach 
rozrachunkowych właściwych do rejestrowania potrąceń.  

 (dowód: akta kontroli str. 126, 127, 983, 1063-1069, 1090-1098) 

Według wyjaśnień Dowódcy, głównego księgowego – szefa finansów 8 BLTr 
wynagrodzenia na koncie 231 są ujmowane w kwocie należnej netto zgodnie 
z zapisami Wzorcowej polityki rachunkowości a niezgodnie z opisem do konta 231 
z załącznika Nr 3 do rozporządzenia MR i F w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont. Natomiast na koncie 404 ujmowane są wartości netto wynagrodzeń 
w korespondencji z kontem 231. Jako oddzielne występują księgowania na koncie 
404 w korespondencji z kontem 225 Rozrachunki z budżetami, 229 Pozostałe 
rozrachunki publiczno-prawne i 240 Pozostałe rozrachunki. ZWSI RON uniemożliwia 
sporządzenie sprawozdań Rb-70 na podstawie danych z kont księgowych 
i wymusza konieczność pozyskiwania danych do sprawozdania z bazy danych 
generowanej w systemach do naliczania uposażeń żołnierzy zawodowych Prosta-K 
oraz elektronicznych rejestrów prowadzonych przy wykorzystaniu arkusza 
kalkulacyjnego w stosunku do wynagrodzeń pracowników.  

 (dowód: akta kontroli str. 338, 983, 989, 994, 997, 1110, 1111) 

4. Dowódca Grupy Działań Lotniczych (Dowódca GDL) 8 BLTr (pracownik 
Bazy do 27 marca 2017 r.), który wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w 2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na 
kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu grupy E61 
o wartości 2 728,1 tys. zł (653,4 tys. euro), nie złożył w trakcie tego postępowania 
oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 
z postępowania. 
Dowódca GDL posiadał upoważnienie Dowódcy 8 BLTr (z 25 listopada 2016 r.) 
m.in. do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i podpisywania umów w sprawach zamówień publicznych (w tym tego 
zamówienia). Na podstawie tego upoważnienia Dowódca GDL wykonywał  
czynności w wymienionym postępowaniu i podpisał 28 listopada 2016 r. 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zamieszczono na stronie 
internetowej Bazy oraz skierowano do czterech wykonawców.  

(dowód: akta kontroli str. 586-609, 613-633, 874,875) 

Niezłożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących 
wyłączenie z postępowania stanowiło naruszenie art. 17 ust. 2 upzp. 
Dowódca GDL wyjaśnił, że zapomniał złożyć wymienione oświadczenie o braku lub 
istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 948-950, 978) 

                                                      
60 Dokumentacja przyjętych zasada rachunkowości w 8 BLTr została zatwierdzona Decyzją nr 1/2017 Dowódcy 
Bazy z 26 lipca 2017 r. zmieniona następnie dwoma aneksami (z 29 marca 2018 r. oraz 31 stycznia 2019 r.). 
61 Nr sprawy 23/SI/2016. 
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5. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
z wolnej ręki na naprawę dachu budynku nr 7762 o wartości 163,5 tys. zł 
(37,9 tys. euro), który sporządził Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 8 BLTr 
i zatwierdził Zastępca Dowódcy Bazy (28 sierpnia 2018 r.)63, został sporządzony na 
nieaktualnym wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa RM 
z 26 października 2010 r.64. W okresie, w którym przeprowadzono postępowanie 
(sierpień 2018 r.)65, obowiązywał wzór protokołu określony załącznikiem nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.66 

(dowód: akta kontroli str. 662-667) 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych oraz Zastępca Dowódcy Bazy wyjaśnili, że 
protokół postępowania został sporządzony i zatwierdzony przez nieuwagę na 
nieaktualnym wzorze.  

(dowód: akta kontroli str. 702, 711-719) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Bazę budżetu państwa 
w 2018 r. w zakresie wydatków. Wydatki te zostały rzetelnie skalkulowane, 
poniesione zgodnie z planem i dokonane w terminie. W rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto zaplanowane cele. Decyzje o realizacji wydatków były 
poprzedzone procedurami przewidzianymi w upzp oraz w wewnętrznych regulacjach 
jednostki. Opisane powyżej nieprawidłowości dotyczące braku daty operacji 
gospodarczej w systemie księgowości ZWSI RON, ujmowania wynagrodzeń 
w wielkościach netto na koncie 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz 
nieujmowania wartości paliwa tankowanego do samolotów za granicą jako dostawy 
niefakturowanej, nie wpłynęły na kwoty wydatków i zobowiązań wykazanych 
w sprawozdaniach. Stwierdzone w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego nieprawidłowości wystąpiły w pojedynczych przypadkach i nie miały 
wpływu na wynik przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

3 .Sprawozdania  

Badaniem objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań rocznych 8 BLTr 
za 2018 r67: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb 23)68,  
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1)69, 

                                                      
62 Nr sprawy 21/SI/2018. 
63 Postępowanie wszczęto 3 sierpnia 2018 r., protokół postępowania zatwierdzono 28 sierpnia 2018 r. 
64 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458). 
65 Postępowanie wszczęto 3 sierpnia 2018 r., protokół postępowania zatwierdzono 28 sierpnia 2018 r. 
66 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128). 
67Ocena prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych dokonana została na podstawie sprawdzenia 
zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  
68 Sporządzono jedna korektę sprawozdania Rb-23 (za m-c styczeń) którą przekazano 15 lutego 2018 r.  do 
IWSp SZ. Dotyczyła pozycji 52 tj. informacji o środkach na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu 
państwa w zakresie krajowych środków finansowych - wersja SI SFINKS v. - 1.84 - nie generowała tej pozycji 
52. W wersji SI SFINKS v. 1-85 poz. 52 została wykazana. 
69 Sporządzono jedną korektę sprawozdania Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. którą przekazano do IWSp SZ 11 
lipca 2018 r. Na podstawie pisma Szefa IWSp SZ dokonano wprowadzenia do sprawozdania celów i mierników.  

Ocena cząstkowa 



 

17 

 

jak również sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)70 i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w ww. sprawozdaniach przekazują prawdziwy obraz dochodów, 
wydatków, należności oraz wybranych aktywów finansowych i zobowiązań 
wg tytułów dłużnych w 2018 r. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym.  
Sprawozdania Rb-N, Rb-Z oraz Rb-BZ1 zostały sporządzone stosownie do 
przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych71 oraz 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym72. 

Stwierdzone nieprawidłowości (opisane poniżej) dotyczyły rozwiązań przyjętych 
w ZWSI RON w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-23, Rb-27 oraz Rb-28, 
tj. nieprowadzenia ewidencji szczegółowej według klasyfikacji budżetowej konta 130 
oraz 221 i braku możliwości udokumentowania wartości zaangażowania wydatków 
na ostatni dzień okresów sprawozdawczych 2018 r. (styczeń-listopad).  

(dowód: akta kontroli str. 216-220, 224-233, 315, 355-367, 383-394, 396, 493-498, 
778-787, 803,804, 844-862, 876-902, 998-1002, 1085-1089, 1108, 1109) 

W ramach funkcjonującego systemu kontroli zarządczej zidentyfikowano 
i oszacowano ryzyko w obszarze sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz ustanowiono mechanizmy kontrolne.  

 (dowód: akta kontroli str. 77-95, 480-482, 773-777, 991, 992) 

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

1. Nie prowadzono ewidencji szczegółowej według planu finansowego dochodów 
i wydatków budżetowych do konta 130 Rachunek bieżący jednostki (130-1 
Rachunek wydatków budżetowych, 130-2 Rachunek dochodów budżetowych) 
oraz w szczegółowości podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych do konta 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencję szczegółową 
dochodów, wydatków oraz należności budżetowych prowadzono w module 
FI i FM, z którego uzyskiwano raporty (ZMON) zamiast z zestawień obrotów 
i sald prowadzonych dla tych kont, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 
ustawy o rachunkowości73. Tym samym źródłem danych sprawozdawczych 
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej, nie były obroty na koncie 130, lecz zapisy ujęte w modułach FI i FM 
systemu ZWSI RON stanowiące zgodnie z przyjęta Polityką Rachunkowości 
8 BLTr ewidencje szczegółową do konta 130. 

(dowód: akta kontroli str. 126, 127, 337, 338, 352, 844-849, 862, 983, 1070, 
1113) 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt II (opis kont) ppkt 17 i ppkt 30 rozporządzenia 
MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 

                                                      
70 Dokonano dwóch korekt sprawozdania Rb-N, tj. korekty sprawozdania za I kwartał 2018 r. którą przekazano 
8 sierpnia 2018 r. do IWSp SZ dotyczyła zmian wprowadzonych w kategorii depozyty na żądanie gdzie usunięto 
wprowadzoną kwotę, natomiast w kategorii pozostałe należności wykazano nierozliczone na koniec kwartału 
zaliczki i korekty sprawozdania za IV kwartał 2018 r. którą przekazano 12 lutego 2019 r. do IWSp SZ dotyczyła 
zmiany zakwalifikowanie dłużników krajowych w układzie podmiotowym.  
71 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
72 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1793). 
73 Art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów 
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik (…); 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− ewidencja szczegółowa prowadzona jest do konta 130 w szczegółowości planu 
finansowego dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów 
nieujętych w planie finansowym dochody takie ewidencjonuje się według 
podziałek klasyfikacji budżetowej; 

− ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według 
dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności 
dotyczą.  
Według wyjaśnień Dowódcy, głównego księgowego – szefa finansów 8 BLTr 
ze względu na ograniczoną funkcjonalność ZWSI RON do konta 130 i konta 221 
nie jest prowadzona ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 
budżetowej. Dane do sporządzenia sprawozdań uzyskiwane były na podstawie 
zestawień z raportu (ZMON) generowanych w systemie ZWSI RON oraz 
wydruków generowanych z systemu SFINKS74. Nieprawidłowość jest znana 
w Szefostwie Finansów IWsp. SZ i była poruszana w 2018 r. na służbowych 
odprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 983, 984, 990, 994-997, 1069, 1111) 

2. Przyjęte w systemie księgowości komputerowej ZWSI RON rozwiązania nie 
zapewniały możliwości porównania danych w kategorii ekonomicznej 
Zaangażowanie z wartościami wykazanymi w Rb-28 za okresy sprawozdawcze 
(styczeń 2018 r. – listopad 2018 r.). Wartość zaangażowanych wydatków na 
koniec 2018 r. można było uzyskać w raportach ZMON (prowadzonych dla 
budżetu tradycyjnego) oraz ZZAD (dla budżetu tradycyjnego). Raporty te 
prezentowały zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień sporządzenia 
sprawozdania (raportu) i nie blokowały (i nie zapisywały) tych danych w ujęciu 
historycznym.  

 (dowód: akta kontroli str. 351, 353, 782, 844-849, 983, 1099-1107) 

Było to niezgodne z zapisami art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości, który 
stanowi, że: zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym 
wyłączeniu możliwości dokonania zapisów księgowych w zbiorach tworzących 
zamknięte księgi rachunkowe. Powyższa nieprawidłowość uniemożliwiała 
sprawdzenie stanu zaangażowania z zamkniętych okresów sprawozdawczych. 
Zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont, ewidencja prowadzona na kontach pozabilansowych może być 
prowadzona w inny sposób ustalony przez jednostkę pod warunkiem, że zapewni 
wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów. 

Według wyjaśnień Dowódcy Bazy i głównego księgowego – szefa finansów 
8 BLTr ze względu na ograniczenia funkcjonalności ZWSI RON brak było 
możliwości uchwycenia zaangażowania do dokumentowania jego wysokości 
w kolumnie zaangażowanie w sprawozdaniu Rb-28. Dane w kolumnie 
zaangażowanie ujmowane były automatycznie na dzień sporządzenia 
sprawozdania, bez możliwości zablokowania jej wysokości w danych 
historycznych. Nieprawidłowość jest znana w Szefostwie Finansów IWsp SZ 
i była poruszana w 2018 r. na służbowych odprawach.  

(dowód: akta kontroli str. 353, 990, 983, 984, 994, 995, 997) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Dane 
wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynikały z prowadzonej ewidencji 
księgowej i przedstawiały rzetelny obraz dochodów i wydatków budżetowych, 
pomimo tego, że nie wynikały bezpośrednio z zestawień obrotów i sald kont księgi 

                                                      
74 System sprawozdawczości finansowej. 
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głównej. Niemniej rozwiązania przyjęte przez Bazę w 2018 r. dotyczące 
prowadzenia ewidencji księgowej naruszały obowiązujące przepisy rozporządzenia 
MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W konsekwencji prowadzona 
ewidencja księgowa do kont 130 i 221 nie zapewniała możliwości sporządzenia na 
jej podstawie sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27 i Rb-28 za 2018 r. W celu 
prawidłowego sporządzenia przedmiotowych sprawozdań jednostka musiała 
korzystać z danych generowanych w module FI i FM, z którego uzyskiwano raporty 
(ZMON). Ponadto nie zapewniono niezmienności danych dla kategorii ekonomicznej 
Zaangażowanie stanowiącej element formularza sprawozdania Rb-28 
w zamkniętym okresie sprawozdawczym.  

VI. Wnioski  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Kontynuowanie podjętych działań na rzecz doprowadzenia Zintegrowanego 
Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON do funkcjonowania w zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o rachunkowości 
i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont. 

2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych przypadków naruszeń 
procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Krakowie. 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 należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków, dnia        marca 2019 r. 
 
 

Kontroler 
Wiesław Matras 

główny specjalista kontroli państwowej 
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