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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Karpacki Oddział Straży Granicznej, ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 
Nowy Sącz (KaOSG) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk SG Stanisław Laciuga, Komendant KaOSG (od 16 maja 2016 r.)  
(dowód: akta kontroli str. 11) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/14/2019 z 8 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Łukasz Chudzik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/15/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

3. Andrzej Salwiński, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

4. Wojciech Zdasień, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planów finansowych na 
2018 r.: KaOSG oraz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej2 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; 
- planowanie i realizacja przychodów i kosztów Funduszu oraz efekty 

realizowanych zadań, w tym stopień ich realizacji; 
- gospodarowanie wolnymi środkami Funduszu; 
- 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; 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz. 489 – dalej: ustawa o NIK. 
2 Dalej: Fundusz. 
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- 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; 
- dokonanie analizy wykonania planu przychodów Funduszu; 
- dokonanie analizy realizacji kosztów Funduszu;  
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta trzeciego stopnia 

i Funduszu; 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
- 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 

Straż Graniczna (SG) jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją 
przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz 
zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji3. 16 maja 2016 r. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzył KaOSG4, który swoim zasięgiem 
obejmuje województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie5. Komendant KaOSG jest 
terenowym organem SG.  
Do podstawowych zadań SG należy m.in. ochrona granicy państwowej na lądzie 
i morzu; organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; zapobieganie 
i przeciwdziałanie nielegalnej migracji; wydawanie zezwoleń na przekraczanie 
granicy państwowej (w tym wiz); rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców (w  zakresie właściwości SG); 
zapewnienie bezpieczeństwa w  komunikacji międzynarodowej i porządku 
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a także w strefie 
nadgranicznej; przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w środkach transportu, 
w komunikacji międzynarodowej, w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, 
morskiego i rzecznego przejścia granicznego oraz w portach lotniczych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.    
 
Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetowe KaOSG w wys. 111,0 tys. zł zostały 
zrealizowane w wys. 294,4 tys. zł (265,2% planu). W zakresie wydatków budżetu 
państwa plan wynosił 81 765,2 tys. zł, a jego wykonanie  81 764,0 tys. zł (100% 
planu). Wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w wys. 
153,9 tys. zł6, a zrealizowano w wys. 152,8 tys. zł7 (99,3% planu). 
W świetle art. 8a ust. 5 ustawy o SG, Fundusz służy pokrywaniu wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych, kosztów utrzymania 

                                                      
3 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.) – 

dalej: ustawa o SG. 
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia 

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży 
Granicznej (Dz. U. poz. 613 ze zm.). 

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1814). 

6 115,4 tys. zł – UE, 38,5 tys. zł – budżet państwa. 
7 114,6 tys. zł – UE, 38,2 tys. zł – budżet państwa. 
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i funkcjonowania jednostek organizacyjnych SG oraz zakupu niezbędnych dla ich 
potrzeb towarów i usług. 
Zaplanowane na 2018 r. przychody i koszty Funduszu w wys. 69,4 tys. zł zostały 
zrealizowane w 100%. 

(akta kontroli str. 53-54, 111-117, 273-287) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie planów finansowych 
w 2018 r.: KaOSG oraz Funduszu. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

5.1. KaOSG 

1. Dochody budżetowe 

Dochody budżetowe KaOSG w 2018 r. zaplanowano i zrealizowano w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 7506 – Straż 
Graniczna. Zaplanowane na 2018 r. dochody KaOSG w wys. 111,0 tys. zł zostały 
zrealizowane w wys. 294,4 tys. zł, tj. w kwocie o 183,4 tys. zł wyższej od planowanej 
(wzrost o 165,2%). Wykonane dochody były o 7,2% wyższe od dochodów 
zrealizowanych w roku 2017 (274,6 tys. zł). Różnica pomiędzy planowanymi 
a zrealizowanymi dochodami w 2018 r. spowodowana była przede wszystkim 
osiągnięciem wyższych od planowanych dochodów w paragrafach: 
− 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 

i  innych jednostek organizacyjnych, w którym zaplanowano 45,0 tys. zł, 
a wykonano 161,0 tys. zł (357,8% planu); 

− 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w którym zaplanowano 
31,0 tys. zł, a wykonano 90,9 tys. zł (293,2% planu);  

− 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w którym nie 
zaplanowano dochodów, a zrealizowano je w wys. 6,4 tys. zł. 

Zrealizowane przez KaOSG dochody przekazano na centralny rachunek budżetu 
państwa w  Ministerstwie Finansów z zachowaniem terminów określonych w § 4 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa9.  
W 2018 r. nie nastąpiło przedawnienie należności budżetowych KaOSG, a także nie 
dokonano umorzeń/odpisów tych należności. 
W dwóch przypadkach dokonano rozłożenia zapłaty należności na raty. Jeden 
przypadek dot. zwrotu nienależnie pobranej przez funkcjonariusza kwoty 
równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres od 21 marca 
2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (1 180,80 zł zostało rozłożone na 6 miesięcznych rat 
decyzją Komendanta KaOSG10), drugi – dot. zwrotu nienależnie wypłaconego 
uposażenia funkcjonariuszowi za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie 
od 30 listopada 2017 r. do 4 stycznia 2018 r. (4 068,68 zł zostało rozłożone na 25 
miesięcznych rat decyzją personalną Komendanta KaOSG11).     

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 59-61) 

                                                      
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. 

9 Dz. U. z 2018 r., poz. 2225. 
10 Nr 68/RB/2018 z 23 października 2018 r. 
11 Nr 1038 z 23 marca 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Główna księgowa KaOSG wyjaśniła, że zrealizowanie wyższego niż planowano 
poziomu dochodów było spowodowane m.in. wyższym niż planowano osiągnięciem 
dochodów z tytułu kar nałożonych na przewoźników na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o  transporcie drogowym12 oraz na podstawie ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach13. Planując dochody, trudno jest przewidzieć, 
ilu przewoźników złamie przepisy ustawy o  transporcie drogowym oraz ilu 
cudzoziemców zostanie wwiezionych na terytorium Polski bez stosownych wiz, 
uprawniających do legalnego przekroczenia granicy i przebywania na tym 
terytorium. 

(dowód: akta kontroli str. 220-221) 

Kontrola 45 dowodów dot. zrealizowanych przez KaOSG dochodów14 łącznie na 
243,4 tys. zł (82,7% uzyskanych dochodów ogółem), wykazała m.in., że: 
−  należności z tytułu dochodów wymierzane były w wysokościach określonych 

w przepisach prawa, decyzjach, umowach lub innych dokumentach 
określających ich wysokość lub zasady jej ustalenia w odniesieniu do danego 
rodzaju należności; 

−  dokonano prawidłowej kwalifikacji rodzajów dochodów do kategorii dochodów 
oraz prawidłowo ujęto je w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 62-73) 

Na koniec 2018 r. w KaOSG wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w wys. 595,6 tys. zł, w tym 522,7 tys. zł stanowiły zaległości netto. W porównaniu do 
stanu na 31 grudnia 2017 r. nastąpił wzrost należności do zapłaty o 113,0 tys. zł, 
tj. o 23,4% oraz zaległości netto o 55,9 tys. zł, tj. o 12,0%. W strukturze zaległości 
netto, wg stanu na 31 grudnia 2018 r., najwyższą kwotowo pozycję stanowiły 
należności w paragrafach: 
− 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych – 40,9 tys. zł (7,8% ogółu zaległości). 
Zaległości te dotyczyły należności z  tytułu kar nałożonych na przewoźników za 
przewiezienie na terytorium Polski osób nieposiadających ważnej wizy 
uprawniającej do przekroczenia granicy i  przebywania na tym terytorium 
(40,9 tys. zł). Na koniec 2017 r. nie wystąpiły zaległości w tym paragrafie. 

− 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 254,5 tys. zł (48,7% ogółu zaległości). 
Zaległości te dotyczyły przede wszystkim odsetek od niezapłaconych należności 
(powstałych w 1993 r. i w 2011 r.) przez dwóch dłużników, w przypadku których 
egzekucja była bezskuteczna. Na 31 grudnia 2017 r. zaległości w tym paragrafie 
wyniosły 248,6 tys. zł. 

− 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 216,2 tys. zł (41,4% ogółu 
zaległości). Zaległości te dotyczyły przede wszystkim kar nałożonych na 
przewoźników za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym 
(102,7 tys. zł) oraz należności zasądzonych przez sąd – m.in. z tytułu 
zagarnięcia mienia (80,9 tys. zł). Na koniec 2017 r. zaległości w tym paragrafie 
wyniosły 208,8 tys. zł. 

Kontrola 21 dowodów dot. zaległości łącznie na 459,8 tys. zł (87,9% wszystkich 
zaległości) wykazała m.in., że: 
−  W 2 przypadkach w styczniu 2019 r. zobowiązani uiścili zaległą należność 

(28,0 tys. zł).  
−  W przypadku 6 obcokrajowców15 (zalegających z wpłatą łącznie na 15,9 tys. zł) 

działalność KaOSG ograniczyła się do wysłania do zobowiązanych decyzji 

                                                      
12 Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm. – dalej: ustawa o transporcie drogowym. 
13 Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 ze zm. – dalej: ustawa o cudzoziemcach. 
14 Wylosowanych przy użyciu programu Pomocnik Kontrolera – losowanie PPS/MUS z 29 stycznia 2019 r. 
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zobowiązujących ich do uiszczenia kosztów związanych z ich deportacją oraz 
sprawdzenia, czy na terenie Polski posiadają środki transportu16 lub inny 
majątek. Nie wystawiono tytułów wykonawczych. 

− W 11 przypadkach prowadzone postępowanie egzekucyjne było bezskuteczne. 
Kwota zaległości objęta tymi postępowaniami wyniosła 397,9 tys. zł, w tym 
należność główna – 143,8 tys. zł (powstała w latach 1993-2012) i odsetki – 
252,6 tys. zł. 

− W 2 przypadkach prowadzone było postępowanie windykacyjne wobec 
zobowiązanych. Komendant KaOSG decyzją nr 48 z 12 sierpnia 2016 r. określił 
procedury windykacji należności pieniężnych w KaOSG. Zgodnie z § 3 ust. 2 
załącznika nr 1 do tej decyzji inicjatywa wszczęcia procedury windykacyjnej 
spoczywała w 2018 r. na Pionie Głównego Księgowego KaOSG, który na 
bieżąco monitorował terminowość zapłat należności pieniężnych 
przysługujących KaOSG. 

(dowód: akta kontroli str. 39-52, 55-58, 83-110, 243-257) 

Komendant KaOSG wyjaśnił m.in., że: 
− Poziom zaległości KaOSG był niezależny od jednostki, gdyż został przekazany 

przez Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w III kwartale 2017 r. Po ich 
przejęciu podjęto działania w celu niedopuszczenia do ich przedawnienia. 
Z uwagi na bezskuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych zlecono 
audytorowi wewnętrznemu KaOSG przeprowadzenie audytu pn. 
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze windykacji należności KOSG. 
Po jego zakończeniu zostaną podjęte stosowne decyzje odnośnie ewentualnego 
umorzenia/odpisu zaległych należności budżetu państwa. 

− Z uwagi na to, że należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu są zaległościami 
o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, na podstawie 
art. 35b ust. 1 ustawy z dna 28 września 1994 r. o rachunkowości17 dokonano 
stosownych odpisów aktualizujących wartość tych należności (przedawniają się 
one z upływem 5 lat). 

− Uiszczenie przez cudzoziemca należności związanych z wydaniem 
i  wykonaniem decyzji o zobowiązaniu go do powrotu jest warunkiem, po 
spełnieniu którego może on wnioskować o cofnięcie orzeczonego mu zakazu 
ponownego wjazdu. W przypadku wjazdu na teren Polski cudzoziemiec, który 
nie zwrócił pokrytych z budżetu państwa kosztów związanych z wydaniem 
i wykonaniem ww. decyzji, nie może uzyskać pozwolenia na pobyt – zgodnie 
z  art. 100 ust. 1 pkt. 7 ustawy o cudzoziemcach. 

− Wydanie decyzji określającej koszty wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu poprzedza postępowanie administracyjne. W toku tego 
postępowania ustala się wszystkie poniesione koszty oraz podmioty 
obowiązane do ich pokrycia, w tym m.in. osoby zapraszające oraz 
pracodawcę/ców. Decyzję tę można wydać dopiero, gdy decyzja 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest ostateczna. W decyzji określa się 
zobowiązanego do uiszczenia przedmiotowych kosztów. W przypadku, gdy 
cudzoziemiec posiada środki pieniężne, w  decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 
do powrotu podawana jest ich wysokość. W przypadku gdy cudzoziemiec: 
a) zrzeka się prawa do wniesienia odwołania od ww. decyzji wydaje się 

decyzję określającą koszty wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu 

                                                                                                                                       
15 Pięciu obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Austrii. 
16 W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 
17 Dz. U. z 2019 r., poz. 351. 
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cudzoziemca do powrotu (i jeżeli cudzoziemiec posiada środki finansowe 
może uiścić naliczone koszty)18; 

b) nie zrzeka się prawa do odwołania wszczyna się postępowanie w sprawie 
ustalenia kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu go do 
powrotu, które kończy się decyzją określającą te koszty19, wysyłaną na 
adres wskazany przez cudzoziemca. 

− Aby wyegzekwować powyższe koszty Polska musi mieć zawarte stosowne 
umowy/porozumienia z krajem zobowiązanego. W przeciwnym wypadku, 
zapłata tych kosztów zależy od woli zobowiązanego oraz od tego, czy będzie 
ubiegał się o uchylenie zakazu wjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu go 
do powrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 243-248) 

Z wyjaśnień komendantów placówek SG w Zakopanem i w Krakowie – Balicach 
wynika m.in., że: 
− w przypadku cudzoziemców objętych kontrolą NIK, zalegających z uiszczeniem 

należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji 
o  zobowiązaniu do powrotu, nie można było obciążyć kosztami innych 
podmiotów (m.in. zapraszającego, pracodawcę), ponieważ osoby te figurowały 
w  bazie danych jako osoby niepożądane na terytorium Polski; 

− po wydaniu i wykonaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu 
wszczynane były postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości 
kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem tych decyzji, które obejmowały 
m.in. koszty doprowadzenia cudzoziemców do granicy, portu lotniczego lub 
morskiego; 

− z uwagi na brak stosownych umów pomiędzy Polską a  Austrią oraz Ukrainą nie 
można było skutecznie egzekwować powyższych należności; 

Ponadto komendanci placówek SG w Krakowie-Balicach, w Tarnowie oraz 
w  Zakopanem podali w wyjaśnieniach m.in., że zobowiązani nie posiadali na terenie 
Polski majątku, dlatego zastosowano art. 342 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach 
i odstąpiono od wystawienia tytułów wykonawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 243-257) 

W 2018 r., w KaOSG wydano 30 decyzji o ustaleniu kosztów związanych 
z wydaniem i  wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – 
łącznie na 12,6 tys. zł, z czego zapłacono 1,6 tys. zł (dot. 9 decyzji)20. Na 31 grudnia 
2017 r. zaległości z ww. tytułu wyniosły 5,0 tys. zł (dot. 10 decyzji), a na 31 grudnia 
2018 r. – 11,1 tys. zł (dot. 21 decyzji). 

(dowód: akta kontroli str. 223)  

W 2018 r. KaOSG na wniosek Komendy Głównej SG sporządził w  formie 
elektronicznej zestawienie za III i IV kw., w którym podał m.in.: wysokość 
planowanych i wykonanych dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 
budżetowej; wysokość zaległości; liczbę spraw, w przypadku których wysłano 
upomnienia; ilość/kwotę spraw, w których dokonano rozłożenia należności na raty; 
ilość/kwotę spraw skierowanych na drogę sądową oraz ilość/kwotę spraw 
w  egzekucji komorniczej. 

                                                      
18 W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy 

państwa w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu go do powrotu decyzja określająca koszty jest zmieniana – 
poprzez doliczenie kosztów doprowadzenia cudzoziemca do granicy (wtedy zmieniona decyzja wysyłana jest 
do miejsca zamieszkania cudzoziemca lub na adres wskazany przez niego do doręczeń albo na adres jego 
pełnomocnika). 

19 Decyzja określającą koszty wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydawana 
jest dopiero wtedy, kiedy decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu stanie się ostateczna.  

20  W 2017 r. wydano 16 takich decyzji łącznie na 6,5 tys. zł, a zapłacono 1,4 tys. zł (dot. 9 decyzji). 
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(dowód: akta kontroli str. 74) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez KaOSG planu 
finansowego w 2018 r. w zakresie dochodów. Zaplanowane dochody zostały 
wykonane w 265,2%, a wobec dłużników prowadzone były postępowania 
windykacyjne i egzekucyjne.  

2. Wydatki budżetowe  

2.1.  Wydatki budżetu państwa 

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki KaOSG wyniosły 
83 397,0 tys. zł. W trakcie roku budżetowego dokonano 24 zmian w planie 
finansowym, z  tego zwiększeń na 6 413,1 tys. zł oraz zmniejszeń na 8 044,9 tys. zł. 
Ostatecznie zaplanowane wydatki KaOSG wyniosły 81 765,2 tys. zł, tj. mniej 
o 1 631,8 tys. zł niż zaplanowano w ustawie budżetowej.  
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. środków przyznanych z rezerw celowych 
w wys. 1 218,7 tys. zł, z tego z:  
− poz. 8 – 149,7 tys. zł na sfinansowanie powrotów przymusowych cudzoziemców 

(wydatki bieżące);  
− poz. 33 – 112,0 tys. zł na sfinansowanie wydatków bieżących (m.in. zakup 

materiałów i wyposażenia, paliwa, energii); 
− poz. 49 – 514,0 tys. zł na sfinansowanie wydatków bieżących związanych 

z realizacją zadań (w tym zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, 
materiałów i wyposażenia, remont obiektów służbowych);  

− poz. 57 – 216,0 tys. zł na sfinansowanie niedoboru środków na wydatki: 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wypłacane funkcjonariuszom za brak 
mieszkania, na podróże służbowe krajowe oraz bieżące (zakup sprzętu 
transportowego, sprzętu łączności i informatyki); 

− poz. poz. 69 – 227,0 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. 

Z otrzymanych 1 218,7 tys. zł na etapie planowania nie można było przewidzieć 
wydatków w wys. 376,7 tys. zł21. W przypadku pozostałej kwoty (842,0 tys. zł), 
KaOSG uwzględnił ją w materiałach do projektu budżetu państwa na 2018 r., lecz 
nie została uwzględniona w pełnej wysokości w ustawie budżetowej. 
Zmniejszenia wydatków dotyczyły m.in. wydatków inwestycyjnych, które 
zmniejszono z 20 703,0 tys. zł do 14 247,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 111- 117, 130-133, 240-241) 

Zrealizowane przez KaOSG wydatki wyniosły 81 764,0 tys. zł22, tj. 100,0% planu po 
zmianach. W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o  21 124,9 tys. zł, 
tj. o 34,8%. Decydujący wpływ na ich wzrost miało zwiększenie wydatków w § 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 13 812 tys. zł, tj. o 3 170,7% oraz 
w § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 4 543,0 zł, 
tj. o 11,7%. 
Główną pozycją w wydatkach ogółem były wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń23 - 55 839,1 tys. zł (68,5%), wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 

                                                      
21 Na sfinansowanie wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz pokrycia skutków  wzrostu 

wynagrodzeń w ramach Programu Modernizacji Policji Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa na lata 
2017-2020. 

22 Łącznie ze środkami niewygasającymi w wys. 259,1 tys. zł. 
23 § 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4080, § 4110 i  § 4120. 

Ustalone 
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Ocena 
cząstkowa 
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13 988,2 tys. zł (17,3%), wydatki bieżące – 3 701,2 tys. zł (4,5%) oraz wydatki 
osobowe niezaliczone do uposażeń (§ 3070) – 3 318,7 tys. zł (4,1%). 
Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wys. 3 701,2 tys. zł zostały 
wykonane w 100%, w tym m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do 
samochodów, materiałów administracyjno-biurowych, energii, sprzętu łączności 
i  informatyki. 

(dowód: akta kontroli str. 111-117, 240-214) 

Wynagrodzenia wg sprawozdań Rb-70 osiągnęły w 2018 r. poziom 53 484,2 tys. zł, 
tj. o 5 519,6 tys. zł wyższy (o 11,5%) niż w roku 2017. Skutkowało to wzrostem 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z 4 709 zł  do 5 079 zł, tj. o 7,9%, 
przy czym wynagrodzenie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 
(status 01) wyniosło 3 332 zł (spadek o 5,6%), członków korpusu służby cywilnej 
(status 03) – 3 523 zł (wzrost o 44,3%), a funkcjonariuszy24 (status 100) – 
5 403 tys. zł (wzrost o 8,0%). 
Plan w zakresie wynagrodzeń został zrealizowany na poziomie 99,3%. Przeciętne 
zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 877,5 etatu i było wyższe w porównaniu do takiego 
zatrudnienia w 2017 r. o 28,6 etatu (wzrost o 3,4%). Spadek zatrudnienia wystąpił 
wśród zatrudnionych o statusie 01 (o 6,9%), a wzrost – wśród zatrudnionych 
o  statusie 03 i 10 (odpowiednio o 28,4% i o 3,1%).  
W 2018 r. w KaOSG na umowę inną niż umowa o pracę zatrudnione były 3 osoby, 
tj. radca prawny (przez cały rok – na umowę zlecenie) oraz dwie osoby 4 listopada 
2018 r. – jedna do prowadzenia koncertu galowego z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, druga do wykonania wskazanych utworów. 

(dowód: akta kontroli str. 111- 216) 

Spadek zatrudnienia wśród zatrudnionych o statusie 01 i wzrost zatrudnionych 
o  statusie 03 spowodowany był zmianami organizacyjnymi. Wraz likwidacją 
w 2013 r. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i utworzeniem Karpackiego 
Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu (który nie był urzędem) 
pracownicy cywilni utracili status pracowników służby cywilnej – zostali zatrudnieni 
na stanowiskach pomocniczo-obsługowych. Z uwagi, że przepisy ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej25 nie przewidują automatycznego 
przywracania tym pracownikom statusu pracownika służby cywilnej, stąd po 
utworzeniu w 2016 r. KaOSG zostali oni zatrudnieni na stanowiskach pomocniczo-
obsługowych. Z uwagi na konieczność dążenia do pełnego skompletowania 
poszczególnych komórek organizacyjnych wg statusu zatrudnienia prowadzony był 
sukcesywny nabór do służby cywilnej, w którym uczestniczyli ww. pracownicy.  
Wzrost zatrudnienia o statusie 10 spowodowany był zwiększeniem limitu 
zatrudnienia w tej grupie. 

(dowód: akta kontroli str. 217-219) 

W 2018 r. w KaOSG nie dokonywano wydatków w § 409 Honoraria, natomiast 
wydatki w § 417 Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły łącznie 102,4 tys. zł i były 
wyższe od takich wydatków w 2017 r. o 37,4 tys. zł (tj. o 57,5%). 

(dowód: akta kontroli str. 111-112) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych były realizowane w trzech paragrafach 
klasyfikacji budżetowej i wyniosły w 2018 r. łącznie 3 334,9 tys. zł (wzrost 
o 21,7 tys. zł w porównaniu do 2017 r.), z tego w paragrafach: 

                                                      
24 83,7% przeciętnego zatrudnienia. 
25 Dz. U. z 2018 r., poz. 1559. 
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− 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9,0 tys. zł 
wydatkowano m.in. na dopłaty do zakupu okularów ochronnych przez 
pracowników, tj. o 0,4 tys. zł mniej niż w 2017 r. 

− 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7,1 tys. zł wydatkowano na 
pokrycie kosztów wzywania świadków, tj. o 2,8 tys. zł więcej niż w 2017 r. 

− 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 
i  funkcjonariuszom – 3 318,7 tys. zł (wzrost o 19,2 tys. zł w porównaniu do 2017 
r., w  tym m.in. na: 
a) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego – 1 665,6 tys. zł, 
b) dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 1 139,6 tys. zł, 
c) równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego – 

156,5 tys. zł, 
d) przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 159,7 tys. zł, 
e) pomoc mieszkaniowa – 150,1 tys. zł. 

Wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone. 
(dowód: akta kontroli str. 111-113) 

Zaplanowane w planie finansowym na 2018 r. (po zmianach) wydatki inwestycyjne 
w § 6050 w wys. 14 247,3 tys. zł zostały wykonane w 100% (przy uwzględnieniu 
259,1 tys. zł, które zostały uznane za środki, które w roku 2018 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego26) i dotyczyły przebudowy budynku: 
− nr 16 w Nowym Sączu – zaplanowano i wykonano 11 643,0 tys. zł; 
− nr 2 w Nowym Sączu – zaplanowano i wykonano 2 203,7 tys. zł (przy 

uwzględnieniu 259,1 tys. zł, które zostały uznane za niewygasające); 
− nr 3 – zaplanowano i wykonano w kwocie 256,7 tys. zł; 
− Placówki SG w Tarnowie – zaplanowano i wykonano w wys. 143,9 tys. zł. 
Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano i wydatkowano ogółem 139,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli 118-119) 

Z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków zaplanowanych na działania 
wobec cudzoziemców (w ramach Projektu 11/1-2015-BK-FAMI) 18 i 19 grudnia 
2018 r. dokonano blokady środków na ogólną kwotę 1,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 351-355) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w łącznej wys. 15 140,5 tys. zł 
(w tym 12 886,7 tys. zł majątkowych oraz 160,0 tys. zł z rezerwy celowej), tj. 18,5% 
wydatków ogółem. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego KaOSG zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym oraz w sposób celowy. 
Próba wylosowana metodą monetarną27 objęła 24 dowody księgowe potwierdzające 
wydatki w łącznej wys. 14 920,8 tys. zł tys. zł. Próba wydatków dobranych 
w  sposób celowy wyniosła 219,7 tys. zł, w tym 160,1 tys. zł z rezerwy celowej28. 
Realizacja wydatków była zgodna z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych29 – zostały one poniesione w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z  danych nakładów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
Stwierdzono m.in., że: 

                                                      
26 Rozporządzenie Rady ministrów  z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które 

w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego – D. U. poz. 2346. 
27 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji 

(MUS). 
28  Z poz. 8 – 48,1 tys. zł (32,1%)  oraz z poz. 33 - 112,0 tys. zł (100%). 
29 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. – dalej: ustawa o finansach publicznych. 
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− wszystkie badane wydatki zostały ujęte w planie finansowym na 2018 r., zostały 
poniesione legalnie, gospodarnie i celowo oraz nie wystąpiły nieterminowe 
płatności; zadania zrealizowane zostały w zleconym zakresie i terminowo; 

− do każdej faktury zakupu robót budowlanych załączono dowody wskazujące na 
zrealizowanie wydatku (m.in. protokoły odbioru robót); 

− na wszystkich badanych fakturach zamieszczone były m.in. opisy z podpisami 
osób potwierdzających, że wydatek był zgodny z planem finansowym, 
sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym  

(dowód: akta kontroli str. 130-133, 159-210, 357-376) 

Pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz 
prawidłowości wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych30 objęto wydatki w wys. 14 463,8 tys. zł, z tego w trybie 
przetargu nieograniczonego – 14 175,4 tys. zł (w ramach 4 przetargów) i na 
podstawie art. 4 pkt 8 upzp31  – 288,4 tys. zł (9  postępowań). 
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości zakresie przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań, udzielenia zamówień oraz prawidłowości realizacji umów zawartych 
w wyniku tych postępowań. 
W KaOSG sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
i terminowo opublikował go na swojej stronie internetowej (9 marca 2018 r., a plan 
finansowy KaOSG został zatwierdzony 12 lutego 2018 r.). Roczne sprawozdanie 
o  udzielonych zamówieniach zostało terminowo przekazane Prezesowi UZP. 

(dowód: akta kontroli str. 258-260) 

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 695,9 tys. zł i były niższe od zobowiązań 
na koniec 2017 r. o 226,8 tys. zł, tj. o 24,6%. Największe kwoty zobowiązań 
dotyczyły: dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) – 393,1 tys. zł (56,5% 
ogółu zobowiązań), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) i Fundusz Pracy 
(§ 4120) za grudzień 2018 r. – 173,1 tys. zł (24,9% ogółu zobowiązań) oraz dostawy 
paliwa (§ 4210) – 19,2 tys. zł (2,8% ogółu zobowiązań). 
Spadek zobowiązań wg stanu na koniec 2018 r. w porównaniu do stanu na 
31 grudnia 2017 r. spowodowany był m.in. otrzymaniem wyższych niż w  2017 r. 
środków na uregulowanie zobowiązań m.in. w  zakresie składek zdrowotnych oraz 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
W 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli str. 152-154, 350) 

− W 2018 r. KaOSG na koniec każdego kwartału sporządzał analizy realizacji 
planu dochodów i wydatków, które przekazywał do Komendy Głównej SG. 
W zakresie wydatków przedmiotowe analizy zawierały m.in.: 

− wysokość poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 
budżetowej (narastająco) oraz wskazanie ważniejszych wydatków z efektem 
rzeczowym, 

− procentowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach 
klasyfikacji budżetowej,  

− wysokość wydatków poniesionych w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o ustanowieniu Programu modernizacji  Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-202032, 

− wysokość wydatków majątkowych ze wskazaniem realizowanych zadań 
i  poniesionych na nie wydatków, 

− wysokość zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. 
                                                      
30 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej: upzp. 
31 Pod względem przedmiotu zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 
32 Dz. U. z 2018 r. poz. 1828 ze zm. 
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Ponadto na wniosek Komendy Głównej SG na koniec każdego miesiąca 
(narastająco) sporządzane były w  formie elektronicznej zestawienia, w których 
podawano m.in.: 
− wysokość planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych 

paragrafach  klasyfikacji budżetowej wg wskazanych grup wydatków, w tym 
z rezerwy celowej i ustawy modernizacyjnej, 

− wysokość zaangażowania, 
− wysokość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. 

(dowód: akta kontroli str. 359) 

W 2018 r. KaOSG w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 
i  Integracji na lata 2014-2020 otrzymał i wydatkował (zgodnie z przeznaczeniem) 
152,8 tys. zł (z zaplanowanych 153,0 tys. zł), z tego środki z budżetu państwa 
w wys. 38,2 tys. zł oraz środki z UE w wys. 114,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 129) 

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

2.2.  Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r., w KaOSG nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich. 
(dowód: akta kontroli str. 128) 

2.3.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r., w KaOSG, w ramach wydatków inwestycyjnych m.in.: 
a) w zakresie przebudowy budynków: 

− nr 16 w Nowym Sączu m.in. rozebrano stary i wybudowano nowy budynek 
(stan otwarty), ułożono kable energetyczne pomiędzy stacjami 
transformatorowymi a zespołem agregatów prądotwórczych (wartość 
wykonanych prac wyniosła 11 643,0 tys. zł33); 

− nr 2 w Nowym Sączu m.in. zdemontowano część stropu nad poddaszem, 
konstrukcji oraz pokrycia dachu, wymurowano część kominów, wykonano 
izolację ścian fundamentowych, pomieszczeń piwnic oraz dostarczono okna 
połaciowe (wartość wykonanych prac wyniosła 1 944,6 tys. zł; 

− nr 3 w Nowym Sączu oraz Placówki SG w Tarnowie wykonano m.in. 
dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę (wartość 
wykonanych prac wyniosła, odpowiednio, 256,7 tys. zł34 i 143,9 tys. zł). 

b) w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dla Orkiestry Reprezentacyjnej SG 
komputer oraz instrumenty muzyczne (saksofon barytonowy, waltornię Yamaha 
oraz dwie tuby Mentol Meinl) za 139,0 tys. zł.   

W 2018 r., w KaOSG, w ramach wydatków bieżących m.in.: 
− dokonano remontu łazienek w budynku Wydziału Obwodowo-

Reprezentacyjnego oraz nawierzchni placu apelowego (za 269,6 tys. zł), 
− zakupiono 23 drukarki etykiet BROTHER QL82ON, 5 drukarek przenośnych HP 

OFFICEJET202 oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne KONICA MINOLTA BIZHUB 
226. 

(dowód: akta kontroli str. 118-126, 357, 366) 

                                                      
33 W planie przed zmianami na przedmiotowe zadanie zaplanowano 17 707,9 tys. zł. Z uwagi, że umowę 

z wykonawcą podpisano dopiero w lipcu 2018 r. odstąpiono od części wcześniej zaplanowanego zakresu 
robót. 

34 W planie przed zmianami na przedmiotowe zadanie zaplanowano 900,0 tys. zł. Z uwagi, że dokumentację 
projektową wykonano zgodnie z umową w październiku 2018 r. odstąpiono od realizacji dalszej części zadania 
w 2018 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez KaOSG planu 
finansowego w 2018 r. w zakresie wydatków. 
Kontrola 18,6% zrealizowanych przez KaOSG wydatków budżetu państwa, w tym 
0,2% ze środków europejskich w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji na lata 2014-2020, wykazała, że zostały one poniesione 
z  zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w art. 44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono niecelowego, 
niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. W rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto zaplanowane cele. Decyzje o realizacji wydatków poprzedzone 
były procedurami przewidzianymi w upzp. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez KaOSG rocznych sprawozdań za 
2018 r.: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23),  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

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

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

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

sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
KaOSG. Dane  w  sprawozdaniu Rb-BZ1 były zgodne ze stanem faktycznym. 
Stosowany w KaOSG system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Zostały one sporządzone terminowo 
i  prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 224-234, 242) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez KaOSG  
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania te sporządzono terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń 
Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej35, z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych36 oraz z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym37. Dane 
podane w sprawozdaniach wynikały z ewidencji księgowej. Koncepcja systemu 

                                                      
35 Dz. U., poz. 109, ze  zm. – dalej: w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
36 Dz. U. z 2014, poz. 1773. 
37 Dz. U. z 2018 r., poz. 1793 ze zm. – dalej: w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. 
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kontroli zarządczej zapewniała kontrolę prawidłowości sporządzania sprawozdań 
budżetowych. 

5.2. Fundusz   

1. Wykonanie planu przychodów Funduszu  

W planie finansowym Funduszu na 2018 r. (przed zmianami) ustalono wysokość 
przychodów (§ 2300) w wys. 30 tys. zł. W trakcie roku budżetowego dokonano 6 
zmian, zgodnych z art. 29 ust. 9-11 ustawy o finansach publicznych.  
Zmiany planu finansowego w układzie zadaniowym po stronie kosztów dotyczyły: 
− organizacji odprawy granicznej 
− zwalczania przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości SG, 
− oceny legalności pobytu cudzoziemców, 
i były uzasadnione realizacją celów działania Funduszu. 
Zmiany planu finansowego Funduszu dokonywane były na podstawie wniosków 
o  wyrażenie zgody na pozyskanie środków finansowych (zawarcie umów wsparcia 
Funduszu, o  których mowa w art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy o SG). Na koniec roku 
2018 wysokość planu przychodów Funduszu była zgodna z łączną wartością 
zawartych umów wsparcia Funduszu (69,4 tys. zł) oraz zaplanowanymi odsetkami 
(70 zł). 

(akta kontroli str.  265-272, 313-316) 

Zaplanowane w 2018 r. przychody Funduszu w wys. 69,4  tys. zł zrealizowano 
w 100%. W porównaniu do 2017 r. przychody Funduszu zmniejszyły się 
nieznacznie, tj. o 2,4 tys. zł (o 3,3%).38  

(akta kontroli str. 261, 281-283, 313-316) 

W latach 2017-2018 przychody i koszty Funduszu utrzymywały się na zbliżonym 
poziomie. Stan środków pieniężnych Funduszu na początek i koniec 2018 r. wynosił 
0 zł. W 2018 r. przychodami Funduszu były środki uzyskane na podstawie umów  
wsparcia Funduszu (69,4 tys. zł) oraz odsetki (70 zł). Nie realizowano przychodów 
Funduszu z tytułu dotacji budżetowych i środków otrzymanych z UE. Stan 
należności Funduszu na 31 grudnia 2018 r. wynosił 0 zł. 

(akta kontroli str. 261, 273-287) 

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

2. Wykonanie planu kosztów Funduszu  

Na wykonanie kosztów realizacji zadań Funduszu w 2018 r. złożyły się wyłącznie 
koszty własne w  wys. 69,4 tys. zł (28 pozycji), z tego: 
− koszty zakupu usług – 6 tys. zł, 
− pozostałe koszty – 63,4 tys. zł (62,3 tys. zł w grupie wydatków bieżących 

i 1,1 tys. zł z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia). 
Wykonanie kosztów realizacji zadań Funduszu w 2018 r. wyniosło 100% planu 
i w porównaniu do 2017 r. było nieznacznie mniejsze, tj. o 2,4 tys. zł (o 3,3%).39 

(akta kontroli str. 261, 281-283, 313-316) 

Kontrola 5 kosztów (o najwyższej wysokości40) w łącznej wys. 34,3 tys. zł (49,4% 
kosztów ogółem) wykazała, że zostały one poniesione w sposób legalny, celowy 

                                                      
38 KaOSG został utworzony w 2016 r., dlatego Fundusz w 2016 r. funkcjonował przez niepełny rok. 
39 Wykonanie kosztów realizacji zadań Funduszu w 2017 r. wyniosło 71,8 tys. zł, z tego: koszty bieżące 

55,6 tys. zł i koszty inwestycyjne 16,2 tys. zł. 
40 Lp. 9 (nr w dz. 3497) – 7,5 tys. zł; lp. 13 (nr w dz. 3767) – 7,0 tys. zł; lp. 17 (nr w dz. 3976) – 6,8 tys. zł; lp. 19 

(nr w dz. 4174) – 6,5 tys. zł; lp. 22 (nr w dz. 4340) – 6,5 tys. zł.   
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i gospodarny, a ich skalkulowanie i udokumentowanie było rzetelne. Do wydatków 
poniesionych z Funduszu w 2018 r. nie miały zastosowania przepisy upzp (na 
podstawie art. 4 pkt 8 upzp).  

(akta kontroli str. 304-311) 

Na koniec lat 2017-2018 nie wystąpiły zobowiązania Funduszu (nie zaciągał on 
kredytów lub pożyczek).   

(akta kontroli str. 313-316) 

Rozbieżność pomiędzy wykonaniem planu kosztów w 2018 r., a wykonaniem planu 
kosztów w 2017 r spowodowana była m.in. podpisaniem w 2017 r. umów wsparcia 
Funduszu o wyższej wartości niż takie umowy zawarte w 2018 r. oraz wydaniem 
w 2017 r. albumu jubileuszowego Orkiestry Reprezentacyjnej SG i zakupem broni 
palnej. 

(akta kontroli str. 312) 

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

3. Gospodarowanie wolnymi środkami   

Na koniec 2018 r. nie wystąpiły wolne środki pieniężne. Średni stan wolnych 
środków na koniec poszczególnych miesięcy 2018 r. wynosił 14,7 tys. zł.41 
W ciągu roku dokonywano lokowania wolnych środków na lokatach typu overnight42, 
z czego osiągnięto przychody w wys. 70 zł. 

(akta kontroli str. 261-263, 327-333) 

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

4. Realizacja zadań Funduszu   

W 2018 r. KaOSG zobowiązany był do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości 
Funduszu w układzie paragrafowym jak i zadaniowym. Z uwagi na to, że nie 
wszystkie wydatki można bezpośrednio powiązać z poszczególnymi działaniami, 
KaOSG realizował działania w sposób bezpośredni i pośredni. Do wydatków 
bezpośrednich zaliczano wydatki, które można bezpośrednio powiązać z efektami 
działań, w tym przypisać do danego działania, a do pośrednich – wydatki, których 
nie można bezpośrednio powiązać z efektami działań. Kwalifikowanie wydatków 
pośrednich dokonywane było wg klucza podziałowego43 ustalonego na podstawie 
liczby osób zatrudnionych w komórkach realizujących działania w sposób pośredni.  
W planie finansowym Funduszu na 2018 r., w układzie zadaniowym, ujęto zadania 
i  podzadania zbieżne z zadaniami wynikającymi z art. 1 ust. 2 ustawy o SG: 
2.5. Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium Polski 
− 2.5.1. Kontrola graniczna 

• 2.5.1.1. Organizacja odprawy granicznej 
• 2.5.1.2. Organizacja ochrony granicy 
• 2.5.1.3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości 

SG 
• 2.5.1.4. Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa granicy 

i terytorium Polski 
− 2.5.2. Realizacja polityki migracyjnej i azylowej UE na terytorium Polski 

                                                      
41 Na koniec: maja – 19,4 tys. zł, czerwca – 19,4 tys. zł, lipca – 34,4 tys. zł, sierpnia – 38,4 tys. zł, września – 

35,3 tys. zł, października – 20,5 tys. zł, listopada – 9,6 tys. zł oraz pozostałych miesięcy 2018 r. – 0 zł. 
42 Lokata, której czas trwania wynosi 1 noc. 
43 Zatwierdzonego przez Komendanta KaOSG 28 listopada 2017 r. 
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• 2.5.2.2. Ocena legalności pobytu cudzoziemców 
• 2.5.2.3. Organizacja powrotów cudzoziemców 

(akta kontroli str. 265-267) 

Wykonanie zadań Funduszu w układzie zadaniowym wyniosło 100%. Zgodnie 
z zasadą kwalifikowania wydatków określoną w Zasadach kwalifikowania wydatków 
KaOSG do działań określonych w budżecie zadaniowym Straży Granicznej na 2018 
rok z 28 listopada 2017 r. wydatki związane z zakupem instrumentów muzycznych 
dla orkiestry reprezentacyjnej oraz pozostałe wydatki objęte kontrolą – z uwagi na 
to, że nie można ich było bezpośrednio powiązać z  działaniami budżetu 
zadaniowego – zostały zaliczone do działań: 
− 2.5.1.1. Organizacja odprawy granicznej – w 41%, 
− 2.5.1.3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości SG 

– w 28%, 
− 2.5.2.2. Ocena legalności pobytu cudzoziemców – w 31%. 

(akta kontroli str. 343-345, 264) 

Komendant Główny SG, pismem znak: KG FI – WE – 218/2018 z 16 lutego 2018 r., 
przekazał KaOSG plan finansowy Funduszu na 2018 r. W ciągu roku dokonywane 
były zmiany tego planu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz 
w układzie zadaniowym. Zmiany opracowywał główny księgowy KaOSG, 
a  zatwierdzał Komendant KaOSG lub jego zastępca. 

(akta kontroli str. 265-272, 334-337) 

Pomiar realizacji celów i zadań Funduszu odbywał się przy użyciu mierników 
ustalonych przez Komendę Główną SG dla KaOSG:  
− stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności do ogółu zrealizowanych 

czynności w wyniku odnalezienia danych w bazach SIS44 i bazach krajowych 
(w  %), 

− średni czas odprawy granicznej pasażera w przejściu drogowym oraz 
podróżnego z państwa trzeciego w przejściu lotniczym na wjazd, 

− liczba zakończonych postępowań przygotowawczych oraz postępowań 
w  sprawach o wykroczenia, w których wykryto sprawcę czynu zabronionego, do 
całkowitej liczby zakończonych postępowań przygotowawczych oraz 
postępowań w sprawach o wykroczenia (w %), 

− liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju trzeciego, do 
liczby osób, którym wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu (w %), 

− liczba kontroli zakończonych ujawnieniem naruszeń przepisów do całkowitej 
liczby kontroli przeprowadzonych w tym zakresie (w %).  

(akta kontroli str. 299-303) 

Planowany poziom ww. mierników został zrealizowany. 
(akta kontroli str. 289) 

W planach finansowych Funduszu (po zmianach) na lata 2017-2018 ujęto zadanie 
pn. Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium Polski (76,3 tys. zł 
w 2017 r. i 69,4 tys. zł w 2018 r.)  

(akta kontroli str. 334-337) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu 
w 2018 r. KaOSG w 2018 r. w ramach Funduszu uzyskał przychody w wys. 

                                                      
44 System Informacyjny Schengen. 
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69,4 tys. zł, które wykorzystał w całości - zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie 
zadań Funduszu w 2018 r. w układzie zadaniowym wyniosło 100%. Poniesione 
koszty zostały zakwalifikowane do poszczególnych działań zgodnie 
z  obowiązującymi w KaOSG zasadami kwalifikowania wydatków do działań 
określonych w budżecie zadaniowym. Osiągnięto planowany poziom mierników, 
które służyły pomiarowi realizacji celów i zadań funduszu. 

2. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez KaOSG – dysponenta Funduszu 
– rocznych sprawozdań za 2018 r.:  
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 
− z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 r., planu finansowego  

państwowego funduszu celowego (Rb-40), 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ2). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej KaOSG. Stosowany w KaOSG system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Zostały one 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Dane  w  sprawozdaniu Rb-BZ2 były zgodne ze stanem faktycznym, 
wykazano je na podstawie otrzymanej informacji nt. kwot ustalonych w ustawie 
budżetowej oraz korekt planu finansowego Funduszu, z uwzględnieniem klucza 
podziałowego wydatków pośrednich zatwierdzonego przez Komendanta KaOSG. 

(akta kontroli str. 273-287, 317-320, 338-342) 

W sprawozdaniu Rb-40 nie wypełniono kol. 4 Plan wg ustawy budżetowej. 
Komendant KaOSG wyjaśnił, że dla dysponenta III stopnia wypełnienie tej pozycji 
w systemie Trezor nie jest możliwe. 

(akta kontroli str. 346-348, 317-320) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez KaOSG 
sprawozdania budżetowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu 
w układzie zadaniowym za 2018 r. Sprawozdania te sporządzono terminowo, 
stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym. Dane podane w sprawozdaniach wynikały z ewidencji 
księgowej. Koncepcja systemu kontroli zarządczej zapewniała kontrolę 
prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych. 

VI Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 

Opis stanu 
faktycznego 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Kraków, dnia        marca 2019 r. 

  
  

Kontrolerzy:  

Jerzy Baranek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

  

  

Łukasz Chudzik 
Inspektor kontroli państwowej 

 

 

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

 
 

  

  

 


