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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, 
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm (dalej: NOSG lub Oddział) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk SG Jacek Szcząchor, Komendant NOSG od 23 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 5) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Dariusz Barej – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/4/2019 z 4 stycznia 2019 r. 

2. Paweł Gruszkiewicz – inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/40/2019 z 14 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego NOSG na 
2018 r. w części 42 budżetu państwa – Sprawy wewnętrzne, pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków 
publicznych, 

- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,  

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Celem kontroli było również dokonanie oceny wykonania w 2018 r. planu 
finansowego Funduszu Wsparcia Straży Granicznej Oddziału pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań przez 
dysponenta funduszu. Ocenie podlegały w szczególności: 
- wykonanie planu finansowego Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, 
- wykonanie zadań,  
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań 

Funduszu. 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ustawa o NIK). 
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Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów i stanu należności pozostałych 

do zapłaty, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola przestrzegania ustalonych NOSG limitów wydatków, w tym – limitów 

środków finansowych na wynagrodzenia, 
- kontrola wykorzystania środków finansowych otrzymanych z rezerw celowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków oraz wybranych postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza sporządzenia wybranych sprawozdań NOSG,  
- analiza wykonania planu finansowego oraz wykonania zadań Funduszu 

Wsparcia Straży Granicznej i analiza sporządzenia sprawozdań Funduszu. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej2 (dalej: ustawa o SG), Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną 
i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu 
granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Obszarem 
działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest województwo lubelskie 
i powiat łosicki, wchodzący w skład województwa mazowieckiego. Ogólna długość 
odcinka granicy państwowej ochranianego przez Oddział wynosiła 467,57 km. 
W terytorialnym zasięgu Oddziału znajduje się 20 Placówek Straży Granicznej 
(dalej: PSG). PSG w Białej Podlaskiej prowadzi też Strzeżony Ośrodek dla 
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Komendant Oddziału jest dysponentem środków 
budżetu państwa trzeciego stopnia. 

W 2018 r. dochody NOSG wyniosły 2.323 tys. zł i były o 135,8% wyższe od planu 
(985 tys. zł). Wydatki budżetu państwa zrealizowano w kwocie 205.640,5 tys. zł, 
stanowiącej 99,9% planu po zmianach (205.653,9 tys. zł), a wydatki budżetu 
środków europejskich w kwocie 1.785,4 tys. zł, stanowiącej 99% planu po zmianach. 

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej jest państwowym funduszem celowym, 
utworzonym na podstawie art. 8a ustawy o SG. Przychodami Funduszu są środki 
finansowe uzyskane na podstawie umów i porozumień zawartych m.in. 
z jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczącymi w pokrywaniu wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania 
i funkcjonowania jednostek, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów 
i usług. Komendant NOSG dysponował środkami Funduszu na szczeblu Oddziału.  

Przychody i koszty Funduszu Wsparcia Straży Granicznej (dalej: FWSG lub 
Fundusz) zrealizowano w wysokości planowanej, tj. w kwocie 86,9 tys. zł.  

                                                      
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 147, ze zm. 
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IV. Ocena3 

Na podstawie badania próby dochodów i należności budżetowych stwierdzono, że 
zostały one prawidłowo i terminowo ustalone oraz były objęte postępowaniem 
egzekucyjnym. Ulgi w spłacie zaległości z tytułu dochodów budżetowych udzielane 
były zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem dwóch przypadków wydania 
decyzji w tej sprawie przez Komendanta Oddziału, pomimo że należało to do 
kompetencji Komendanta Placówki SG.   

Objęte kontrolą wydatki były celowe dla realizacji zadań jednostki i zostały 
poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych 
i zamówieniach publicznych, z wyjątkiem jednego przypadku niedopełnienia 
obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości 
przekraczającej 144 tys. euro. Osiągnięto cele zaplanowane w układzie zadaniowym 
wydatków oraz wskaźniki produktu określone w umowach o dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na zaniżeniu stawek stosowanych przy 
ustalaniu kwoty zwrotu kosztów dojazdu prywatnymi pojazdami do miejsca pełnienia 
służby przez funkcjonariuszy Oddziału, nie miała wpływu na ocenę wykonania planu 
finansowego jednostki.  

Najwyższa Izba Kontroli zaopiniowała pozytywnie sprawozdania NOSG, z wyjątkiem 
sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 za 2018 r. 
i sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za 
IV kwartał 2018 r., w których zaniżono zaległości netto/ należności wymagalne o ok. 
6-7%. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, na podstawie danych 
z ewidencji księgowej. Stosowany w Oddziale system kontroli zarządczej nie 
zapewniał prawidłowości sporządzenia sprawozdań NOSG. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego FWSG. 

Pozyskane w ramach Funduszu środki finansowe przeznaczono na realizację 
ustawowych celów Straży Granicznej. NIK pozytywnie opiniuje sprawozdania 
budżetowe Funduszu i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody 

1.1. Dochody budżetowe 

Dochody NOSG w 2018 r. wyniosły 2.323 tys. zł, były o 135,8% wyższe od planu 
i o 120% wyższe od wykonanych w 2017 r. Wyższa realizacja dochodów wynikała 
głównie z nałożenia większej liczby kar administracyjnych na przewoźników za 
przewóz pasażerów bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu 
na terytorium RP. Plan dochodów – według informacji Głównego Księgowego 
Oddziału – ustalono na podstawie dochodów osiągniętych w latach 2016-2017, 
a kwota wpłat uzależniona była od ujawnianych podczas kontroli naruszeń i kondycji 
finansowej dłużników, dlatego nie mogła być precyzyjnie określona. 

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu: 
– grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, nałożonych m.in. 

na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach4 oraz ustawy 

                                                      
3  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 opisową. 

4  Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym5 (1.779,7 tys. zł, tj. 76,6% 
dochodów ogółem), 

– wpływów z usług, dotyczących głównie opłat związanych z zakwaterowaniem 
funkcjonariuszy SG (237 tys. zł, tj. 10,2%), 

– najmu pomieszczeń (108,3 tys. zł, tj. 4,7%). 
 (dowód: akta kontroli tom I str. 497-498, tom II str. 174, 539, 562-568) 

Szczegółowym badaniem objęto 50 dowodów o wartości 655,8 tys. zł, stanowiącej 
28,2% dochodów NOSG. Doboru próby dowodów dokonano z zastosowaniem 
metody PPS6. Szczegółowe badanie wybranej próby wykazało, że należności były 
prawidłowo i terminowo ustalane. Przypisu 44 należności dokonano w księgach 
rachunkowych NOSG pod inną datą niż wynikająca z dowodów źródłowych, 
co w dwóch przypadkach miało wpływ na prawidłowość kwot należności 
wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N za II i III kwartał 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 203-206, 541-542, 562-569, 582-583) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Przypisu 44 należności na kwotę 523.817,79 zł (z 47 przypisanych objętych 
badaniem) dokonano w księgach rachunkowych pod inną datą niż wynikająca 
z dokumentu źródłowego (data wystawienia faktury lub wydania decyzji). W dwóch 
przypadkach miało to wpływ na dane wykazane w kwartalnych sprawozdaniach 
z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27) i o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) za III kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r., 
tj.: decyzję na kwotę 2.000 zł wydaną 4 czerwca 2018 r. ujęto w księgach pod datą 
6 lipca 2018 r., a decyzję na kwotę 12.824,10 zł wydaną 21 sierpnia 2017 r. – pod 
datą 31 października 2017 r.  
Ponadto we wszystkich badanych przypadkach, wprowadzone do ewidencji 
księgowej dochodów daty wystawienia dokumentu, operacji i rejestracji księgowej 
były takie same.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7, do 
ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci 
zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Według 
art. 23 ust. 2 tej ustawy, zapis księgowy powinien zawierać m.in. datę dokonania 
operacji gospodarczej, datę dowodu stanowiącego podstawę zapisu, jeżeli różni się 
ona od daty dokonania operacji; kwotę i datę zapisu. 

Specjalista w Pionie Głównego Księgowego wyjaśnił, że w jednym przypadku 
przyczyną było przekazanie przez Placówkę SG dowodu źródłowego w terminie 
uniemożliwiającym jego prawidłowe zaksięgowanie, a w drugim – ujęcie pod datą 
uprawomocnienia się decyzji. Wszystkie decyzje o nałożeniu kary na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych8 
zostały ujęte pod datą uprawomocnienia się decyzji. Przepisy art. 94 ust. 3 ustawy 
o transporcie drogowym przewidują pobranie od przewoźnika kaucji, po 
uprawomocnieniu się decyzji dokonano przypisu i przeksięgowania kaucji na 
dochody. 

Główny Księgowy wyjaśnił, że dokonywanie przypisów pod inną datą niż data 
powstania przychodu spowodowane było rozproszeniem jednostek organizacyjnych 
NOSG.  

                                                      
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 58, ze zm. 
6  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości. 
7  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
8  Dz. U. z 2019 r. poz. 382. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Jak wynika z Wytycznych nr 4 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej z dnia 29 marca 2018 r.9, Komendanci Placówek SG są zobowiązani 
niezwłocznie przekazywać skany wystawionych decyzji do Pionu Głównego 
Księgowego. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 203-206, 541-542, 562-569, 582-583) 

1.2. Należności pozostałe do zapłaty 

1.2.1. Należności na koniec 2018 r. wyniosły 2.277,1 tys. zł, w tym zaległości 
stanowiły 2.060,7 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności były wyższe o 26,3%, 
a zaległości – wyższe o 14,3%. 
Ponad 50% zaległości dotyczyło kosztów wydania i wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, które na koniec 2018 r. wyniosły 
1.112,3 tys. zł i były o 406,3 tys. zł, tj. 57,5% wyższe niż na koniec 2017 r. 
Zaległości z tytułu kar nałożonych na przewoźników wyniosły 735,1 tys. zł (35,7% 
ogółu zaległości) i były o 192,2 tys. zł (tj. o 20,7%) niższe niż na koniec 2017 r. 
Według informacji Głównego Księgowego, zwiększenie stanu zaległości było 
spowodowane pobytem dłużników poza granicami RP oraz ich sytuacją materialną. 
 (dowód: akta kontroli tom II str. 209-232, 298-323, 437-462, 474-531, 540, 564-569) 

Prawidłowość i terminowość podejmowania działań w celu egzekucji zaległości 
sprawdzono na próbie 20 zaległości w kwocie 129 tys. zł (6,3% zaległości ogółem). 
Na podstawie badania próby stwierdzono, że czynności windykacyjne były 
prowadzone prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji10 oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych11. Zgodnie z Wytycznymi nr 4 Komendanta NOSG z 29 marca 2018 r., 
czynności egzekucyjne w zakresie należności cywilnoprawnych prowadzone były 
przez Komendanta Oddziału, a w zakresie należności publicznoprawnych przez 
komendantów PSG. Nie dopuszczono do przedawnienia objętych kontrolą 
zaległości. Należności były ujęte w księgach rachunkowych w wysokości 
wynikającej z dokumentów w sprawie ich ustalenia, z wyjątkiem jednego przypadku 
niezaksięgowania przypisu w kwocie 2 tys. zł wynikającego z decyzji korygującej 
wysokość kary (nieprawidłowość opisana w pkt 3 Sprawozdawczość wystąpienia 
pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 5-34, 90-105, 207-208, 281-297, 543-546, 562-569) 

1.2.2. W 2018 r. rozłożono na raty spłatę siedmiu należności budżetowych w kwocie 
165,7 tys. zł, nie wystąpiły przypadki odraczania spłaty należności lub ich 
umorzenia. Kontrola postępowań w sprawie ww. ulg wykazała, że ich udzielenie było 
uzasadnione sytuacją ekonomiczną dłużników. Dwie decyzje o rozłożeniu 
należności na raty zostały wydane przez Komendanta NOSG, pozostałe – przez 
komendantów placówek SG.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 106-110, 298-323, 456-462, 531-533, 547-561) 

W 2018 r. nie dokonywano odpisu należności w związku z ich przedawnieniem. 
W badanej próbie nie stwierdzono należności przedawnionych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 106-110) 

1.2.3. Nadzór nad realizacją dochodów budżetowych sprawowany był poprzez 
analizę informacji przekazywanych przez placówki NOSG, tj. miesięcznych 
informacji o stanie egzekucji, wydanych decyzjach i wystawionych tytułach oraz 

                                                      
9  W sprawie procedury windykacji należności o charakterze administracyjno-prawnym określonych w ustawie 

o cudzoziemcach w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie (dalej: Wytyczne nr 4 Komendanta NOSG 
z 29 marca 2018 r.). 

10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
11  Dz. U. z 2017 r. poz. 1483. 
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kwartalnych analiz wpłat z tytułu kar i pozostających do zapłaty 
należności/zaległości. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 5-89) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności publicznoprawnych z tytułu kar: 
nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. na kwotę 5.000 zł oraz nr 2/2018 z 28 grudnia 
2018 r. na kwotę 14.477,10 zł, zostały wydane przez Komendanta NOSG.  

Kary na przewoźników nałożone były decyzjami Komendantów Placówek SG 
w Terespolu i Dorohusku, zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach. 
Organem właściwym do udzielania ulg w ich spłacie, stosownie do przepisów 
art. 189k § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego12 (dalej: kpa), również jest komendant placówki SG. 

Zastępca Komendanta NOSG wyjaśnił, że zadania organu właściwego do 
wydawania decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu kar 
administracyjnych w I połowie 2018 r. realizowane były przez Komendantów 
Placówek zgodnie z decyzją Komendanta NOSG, podjętą na podstawie opinii Radcy 
Prawnego Oddziału (z dnia 5 grudnia 2017 r.), obowiązującą do czasu wydania 
opinii prawnej przez Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej 
z dnia 11 lipca 2018 r. Decyzja z dnia 11 lipca została przekazana do NOSG faksem 
16 lipca 2018 r. i była stosowana w kolejnych postępowaniach. Wynika z niej, że 
zgodnie ze zmienioną treścią art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych13,  organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania 
decyzji odnośnie należności publicznoprawnych są dysponenci środków 
budżetowych oraz inni kierownicy państwowych jednostek budżetowych. Według 
art. 67 ust. 2 ustawy, do spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych 
stosuje się przepisy kpa. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 298-323, 456-462, 531, 547-561) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. planu finansowego 
NOSG w zakresie dochodów. Kontrola badanej próby wykazała, że jednostka 
prawidłowo i terminowo ustalała dochody, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podejmowała działania w celu ich egzekucji. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały w szczególności na udzielaniu ulg w spłacie należności 
z tytułu kar przez Komendanta Oddziału, zamiast – Komendantów Placówek SG. 

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. W 2018 r. wydatki NOSG wyniosły 205.640,5 tys. zł, stanowiły 107,4% planu 
wg ustawy budżetowej i 99,9% planu po zmianach. Były o 4.739,1 tys. zł (tj. o 2,3%) 
wyższe od wykonanych w 2017 r., głównie w wyniku wyższych wydatków na 
wynagrodzenia i uposażenia z pochodnymi, które wzrosły w porównaniu do 2017 r. 
o prawie 4%. W latach 2017-2018 w NOSG nie wystąpiły wydatki, które 
nie wygasają z upływem odpowiednio: 2017 r. i 2018 r. W 2018 r. nie dokonywano 
blokady planowanych wydatków. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 244-246, 254-273) 

2.1.2. Ustalony na 2018 rok plan wydatków NOSG w wysokości 191.419 tys. zł 
został w trakcie roku zwiększony do 205.653,9 tys. zł (tj. o 7,4%), w tym zwiększenia 

                                                      
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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z rezerw celowych14 wyniosły 6.745,2 tys. zł, a pozostałe zostały dokonane 
w ramach budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne. 

Środki finansowe z rezerw celowych wykorzystano w 99,9% (tj. w kwocie 
6.734,9 tys. zł) na: 
– budowę i modernizację infrastruktury, termomodernizację budynków Oddziału 

i PSG (2.144,5 tys. zł), 
– zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy (732 tys. zł), 
– zakupy urządzeń, sprzętu, materiałów, części zamiennych, wyposażenia, 

paliwa, opału (2.856,3 tys. zł), 
– funkcjonowanie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, 

organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców, szkolenie 
funkcjonariuszy w tym zakresie (1.002,1 tys. zł).  

Przyczyną niewykorzystania kwoty 10,3 tys. zł były niższe koszty zakupu materiałów 
i tłumaczeń z powodu mniejszej niż szacowano liczby obsługiwanych cudzoziemców 
oraz odwołania szkolenia. 

W wyniku kontroli wykorzystania przez Oddział środków finansowych w kwocie 
1.104 tys. zł (tj. 16,4% ogólnej kwoty rezerw), ustalono, że wnioskowanie 
o zwiększenie planu finansowego środkami z rezerw celowych wynikało 
z faktycznych potrzeb, zmiany w planie finansowym NOSG zostały wprowadzone 
niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu wydatków. Środki 
finansowe zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 168-229, 237-239 ,254-266, 285-293, 344-347) 

2.1.3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 
9.250,4 tys. zł, stanowiły 100% planu po zmianach i 101,9% wydatków wykonanych 
w 2017 r. Przeznaczono je głównie na wypłatę równoważników za brak i remont 
lokalu mieszkalnego (4.081,4 tys. zł), dopłaty do wypoczynku (3.434,7 tys. zł), 
przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin (459,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 237-239, 244-246, 270-273, 274-280) 

Analiza wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.457,2 tys. zł 
wykazała, że należne funkcjonariuszom świadczenia były wypłacane terminowo, 
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  
Na koniec 2018 r. pozostały niewypłacone świadczenia m.in. z tytułu pomocy 
mieszkaniowej dla dwóch funkcjonariuszy (24,9 tys. zł) i podatku od równoważnika 
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (25,6 tys. zł). Zobowiązania te 
uregulowano w 2019 r. zgodnie z obowiązującymi terminami płatności. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 281-284) 

2.1.4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 193.245,7 tys. zł, stanowiły 
100,0% planu po zmianach i były wyższe od wykonania w 2017 r. o 4.713 tys. zł, 
tj. o 2,5%. Zostały poniesione głównie na wynagrodzenia funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych i pochodne od wynagrodzeń, równoważniki pieniężne 
i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże 
służbowe, zakup energii i usług remontowych. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 244-246, 254-273) 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 2.823 osoby (w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) i w porównaniu do 2017 r. nie zmieniło się. Wydatki 
na wynagrodzenia według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
za IV kwartał 2018 r. wyniosły 164.124,2 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. wzrosły 
o 6.043,2 tys. zł, tj. o 3,8%. Nie została przekroczona kwota wydatków 
na wynagrodzenia określona w planie finansowym po zmianach. Przeciętne 

                                                      
14  W 2018 r. plan finansowy NOSG nie był zwiększany środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 



 

9 

miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. na jednego pełnozatrudnionego wynosiło 
4.845 zł i było wyższe o 178 zł, tj. o 3,8% niż w 2017 r. Wynikało to głównie 
ze wzrostu  dodatku stażowego funkcjonariuszy.  

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 54,5 tys. zł, stanowiły 
99,1% planu po zmianach i były o 19,4 tys. zł (36%) niższe niż w 2017 r. Zostały 
poniesione głównie na usługi tłumaczenia na rzecz cudzoziemców oraz 
psychologiczne na rzecz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla 
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do 
2017 r. wynikało z braku konieczności powoływania tłumacza do niektórych 
prowadzonych przez Oddział postępowań przygotowawczych i sądowych. 
W 2018 r. Oddział zatrudniał na umowę-zlecenie trwającą dłużej niż sześć miesięcy 
jedną osobę (psychologa). Wydatki z tego tytułu wyniosły 14,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 142-154, 230-236) 

2.1.5. Wydatki majątkowe Oddziału w 2018 r. wyniosły 3.144,4 tys. zł, były 
o 3,2 tys. zł (tj. o 0,1%) niższe od planu po zmianach i o 301,1 tys. zł (9,6%) niższe 
od wykonanych w 2017 r. Zostały przeznaczone główne na wydatki inwestycyjne 
(2.829,7 tys. zł, tj. 90% wydatków majątkowych), m.in. na rozbudowę PSG, 
termomodernizację budynków, projekty budowy wież obserwacyjnych, modernizację 
systemu zasilania, przebudowę krytej strzelnicy, budowę nawierzchni placu zabaw 
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Wydatki na zakupy inwestycyjne 
wyniosły 314,7 tys. zł i zostały poniesione na zakup m.in. czterech motocykli 
i zestawu do wyważania kół, samochodu do transportu cudzoziemców, wyposażenia 
kuchni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. 

W planie finansowym na 2018 r. ujętych było pięć zadań inwestycyjnych na kwotę 
2.615 tys. zł. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania na kwotę 
2.182 tys. zł, zwiększono wartość pozostałych zadań o 636,3 tys. zł oraz 
wprowadzono do planu 10 zadań na kwotę 2.078,4 tys. zł. 

Nie zostały zrealizowane projekty w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020. Wynikało to – według wyjaśnień Głównego Księgowego Oddziału – 
z opóźnień w realizacji po stronie partnera ukraińskiego, będącego beneficjentem 
wiodącym i późnego zawarcia umów partnerskich, co uniemożliwiło realizację 
zakupów w procedurze przetargowej w roku 2018. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 305-317) 

2.1.6. Zobowiązania Oddziału na koniec 2018 r. wyniosły 1.894,5 tys. zł 
i w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. były wyższe o 164,2 tys. zł (tj. o 9,5%). 
Wynikały głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród 
rocznych dla funkcjonariuszy wraz z pochodnymi (1.487,2 tys. zł) oraz dostaw 
energii, wody i gazu (309,35 tys. zł). W latach 2017-2018 nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. W 2018 r. nie wystąpiły wydatki z tytułu kar i odsetek 
z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 237-253) 

2.1.7. Badaniem objęto wydatki w kwocie 18.707,8 tys. zł stanowiące 9% ogółu 
wydatków NOSG (łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich). Doboru 
próby dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
i dowodów księgowych odpowiadających wydatkom pozapłacowym. Próba 
wylosowana metodą monetarną15 wyniosła 15.160,7 tys. zł, dobrana celowo – 
3.547,1 tys. zł, w tym odpowiednio: 1.011,6 tys. zł i 756,9 tys. zł stanowiły wydatki 
budżetu środków europejskich. Badaniem objęto 199 dowodów, z tego w grupie: 
wydatków majątkowych – 23 wydatki na kwotę 4.684 tys. zł, wydatków bieżących 

                                                      
15  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
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jednostek budżetowych – 131 na kwotę 6.566,6 tys. zł, świadczeń na rzecz osób 
fizycznych – 45 na kwotę 7.457,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 324-341) 

Badane wydatki zostały poniesione w granicach kwot określonych w planie 
finansowym, służyły realizacji celów jednostki oraz zapewnieniu jej sprawnego 
funkcjonowania. Zobowiązania regulowano terminowo, zgodnie z zawartymi 
umowami. Zakupione środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych16. W wyniku przyjęcia nieprawidłowych stawek do 
wyliczenia należnych funkcjonariuszom kwot z tytułu zwrotu kosztów dojazdu 
prywatnymi pojazdami do miejsca pełnienia służby, wypłaty z tego tytułu zaniżono 
o 14,9 tys. zł.  

W ramach badania próby wydatków, wydatki w łącznej kwocie 7.514,8 tys. zł 
skontrolowano pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień 
publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych17 (dalej: upzp), nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 324-341, 459-489) 

Kontroli poddano cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.:  

 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych przy termomodernizacji budynku nr 63 Komendy NOSG, 
budynków administracyjnych PSG Kodeń, PSG Lubycza Królewska oraz dwóch 
budynków administracyjnych PSG Skryhiczyn (1.410,5 tys. zł)18,  

 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych przy termomodernizacji dwóch budynków administracyjnych PSG 
Skryhiczyn (670 tys. zł), 

 postępowanie w trybie z wolnej ręki na przebudowę strzelnicy w Hrubieszowie 
(835 tys. zł), 

 postępowanie na naprawę bram wjazdowych, bram garażowych oraz 
szlabanów będących na wyposażeniu Komendy NOSG w Chełmie 
(121,8 tys. zł), wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 upzp.  

Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami upzp i uregulowaniami 
wewnętrznymi19, z wyjątkiem niedopełnienia obowiązku zawiadomienia Prezesa 
UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki, określonego w art. 67 ust. 2 
upzp.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6-141, 302-304, 342) 

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

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 39/18 
na „Przebudowę strzelnicy pistoletowej krytej w PSG w Hrubieszowie” (roboty 
budowlane) o wartości 680.211 zł, tj. 157.759,35 euro, przeprowadzonym 
w trybie z wolnej ręki, nie zawiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych o wszczęciu tego postępowania. 

Według art. 67 ust. 2 upzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których 
jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający 

                                                      
16  Dz. U. poz. 1864. 
17  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
18   Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte w części dot. PSG Skryhiczyn. 
19  Wytyczne nr 5 Komendanta NOSG z 14 maja 2018 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane przez Oddział. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu 
o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu 
udzielenia zamówienia. 

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej20, kwota określona dla usług wyniosła 144 tys. euro. 

Obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczy zamówienia, którego 
wartość jest równa bądź większa od kwoty 144 tys. euro. 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych wyjaśniła m.in., że zgodnie z art. 67 
ust. 2 upzp NOSG nie miał obowiązku informowania Prezesa UZP, taki 
obowiązek dotyczy jedynie zamówień, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi i których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp. Nieprzesłanie 
informacji o wszczęciu postępowania nie miało wpływu na przebieg 
postępowania, jego wynik, ważność umowy, jak również w żaden sposób nie 
naruszyło zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Zamówienie było dwukrotnie przeprowadzane w trybie przetargu 
nieograniczonego i ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych, ale nie 
zostały złożone żadne oferty. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 11-51) 

2. Kwoty należne funkcjonariuszom z tytułu zwrotu kosztów dojazdu prywatnymi 
pojazdami do miejsca pełnienia służby, w okresie od 21 sierpnia do 31 grudnia 
2018 r., zostały ustalone na podstawie nieaktualnych cen biletów, tj. bez 
uwzględnienia podwyżki cen biletów od 21 sierpnia 2018 r. W wyniku tego 
naliczone i wypłacone kwoty zostały zaniżone o 14.893 zł. 

Według § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz 
terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do 
miejsca pełnienia służby21 funkcjonariuszowi SG przysługuje zwrot kosztów 
dojazdu do miejscowości pełnienia służby (jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do 
miejscowości, w której pełni służbę, prywatnym pojazdem mechanicznym) 
w wysokości ceny miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej 
pociągu osobowego, na podstawie obowiązujących w danym województwie cen 
za przejazdy koleją. 

Komendant NOSG wyjaśnił, że zaniżony zwrot kosztów dojazdu wynikał 
z niezamierzonego niedopatrzenia. Nieaktualne stawki zostały skorygowane 
oraz rozpoczęto czynności związane z wypłatą różnic przysługujących 
uprawnionym funkcjonariuszom. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 47-51, 459-489) 

 

 

                                                      
20  Dz. U. poz. 2479. 
21  Dz. U. Nr 197, poz. 1641. 



 

12 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W 2018 r. wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 1.785,4 tys. zł i stanowiły 
99% planu po zmianach (1.803,3 tys. zł)22.  

W ustawie budżetowej nie planowano wydatków budżetu UE. W trakcie roku 
przyznano środki finansowe z rezerwy celowej poz. 98 w kwocie 1.768,4 tys. zł oraz 
z budżetu Komendy Głównej SG kwotę 34,9 tys. zł. 

Wydatki zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 
budynku nr 63 Komendy NOSG, budynków administracyjnych PSG Kodeń, PSG 
Lubycza Królewska oraz dwóch budynków administracyjnych PSG Skryhiczyn” 
w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa „Zmniejszenia emisyjności 
gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Niewykorzystanie kwoty 17,9 tys. zł wynikało z niższych kosztów realizacji zadań 
uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 298-301, 348-367) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. NOSG realizował w ramach budżetu zadaniowego m.in. zadanie 
2.5 Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, którego celem było 
zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE 
i terytorium RP. Realizacji celu zadania służyły dwa podzadania: 

 2.5.1 Kontrola graniczna, którego celem było zapewnienie skutecznej kontroli 
granicznej. W ramach podzadania wydatkowano 176.085,7 tys. zł. Miernik 
realizacji podzadania określono jako procentowy stosunek prawidłowo 
zrealizowanych czynności do ogółu zrealizowanych. Plan miernika ustalony 
został na poziomie 99%, a wykonanie wyniosło 100%;  

 2.5.2 Realizacja polityki migracyjnej i azylowej UE na terytorium RP, na które 
wydatkowano 29.239,7 tys. zł. Celem podzadania było ograniczenie liczby osób 
przebywających nielegalnie na terytorium RP. Miernikiem realizacji była liczba 
cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju 
trzeciego do liczby osób, którym wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu. 
W 2018 r. wartość miernika przyjęto na poziomie 94%, a osiągnięto 
w wysokości 97,1%, tj. o 1,5 punktu procentowego więcej niż w 2017 r. 

Mierniki i ich planowane wartości były ustalone przez Komendę Główną i przesłane 
jako plan do realizacji przez Oddział. Wykonanie mierników było monitorowane 
przez naczelników wydziałów merytorycznych i przedstawiane co kwartał 
Komendantowi NOSG oraz jego Zastępcom. Analizowano zarówno kwoty wydatków 
na podzadania, jak i osiągnięte efekty. Dane do wyliczenia mierników wynikały z baz 
danych23 oraz rejestrów prowadzonych w NOSG. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 156, 161-167, 438-458) 

W 2018 r. Oddział zawarł jedną umowę o dofinansowanie projektu 
„Termomodernizacja budynku nr 63 Komendy NOSG, budynków administracyjnych 
PSG Kodeń, PSG Lubycza Królewska oraz 2 budynków administracyjnych PSG 
Skryhiczyn” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Projekt został wykonany, zakładane wskaźniki produktu zrealizowano 
w 100%, tj.: zmodernizowano energetycznie pięć budynków, powierzchnia użytkowa 

                                                      
22  W 2017 r. NOSG nie realizował wydatków budżetu środków europejskich. 
23  SIS – System Informacji Schengen, EZ2 – Ewidencja Zleceń, KSIP Krajowy System Informacji Policji oraz baza Interpol.  
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obiektów poddanych modernizacji wyniosła 2.874,1 m2.. Wskaźniki rezultatu (cztery) 
określono jako: ilość zaoszczędzonej energii, szacowany roczny spadek emisji 
gazów, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej. Zostały wykonane na 
poziomie od 79,54 do 98,09% zakładanych wartości docelowych. Poziom wykonania 
wskaźników rezultatu nie wskazuje na zagrożenie ich realizacji w wartościach 
i terminach określonych we wniosku o dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 156-167, 368-437) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego NOSG 
w zakresie wydatków. Badane wydatki były celowe dla realizacji zadań jednostki 
i zostały poniesione zgodnie z przepisami upzp, z wyjątkiem niedopełnienia 
obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Osiągnięto cele zaplanowane 
w układzie zadaniowym wydatków oraz wskaźniki produktu określone w umowach 
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez NOSG 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 wydatków budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28UE),  

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

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

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stwierdzona nieprawidłowość w ewidencji, polegająca na nieujęciu 
w księgach rachunkowych należności budżetowych w kwocie 2 tys. zł, została 
skorygowana w trakcie kontroli, sporządzono również korektę rocznego 
sprawozdania Rb-27 i sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 r. w ww. zakresie. 

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, z wyjątkiem sprawozdań Rb-27 i Rb-N, w których 
zaniżono zaległości netto/ należności wymagalne o kwotę 142,2 tys. zł, objętą 
wnioskami o rozłożenie na raty, nierozpatrzonymi w 2018 r. 

Stosowany system kontroli zarządczej nie zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowości opracowania sprawozdań. Nieprawidłowości stwierdzone 
w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N stanowiły odpowiednio 6,9% zaległości 
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 oraz 5,9% należności ogółem wykazanych 
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w Rb-N. Ponadto stwierdzono dokonywanie w trakcie roku przypisów należności 
w innych okresach sprawozdawczych niż data powstania przychodu, co miało wpływ 
na kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 za III kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r. 
(nieprawidłowość opisana w pkt 1.1 Dochody budżetowe wystąpienia 
pokontrolnego). 

Sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych w rozporządzeniach 
w sprawie: sprawozdawczości budżetowej24, sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych25 oraz sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym26.  
 (dowód: akta kontroli, tom I str. 165-167, 294-299, 490-508, 530-532, 536, 542-557, 

tom II str. 1-4, 205-206, 233-280, 298-533, 547-557, 570-581) 

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

1. W księgach rachunkowych nie ujęto przypisu należności z tytułu kary 
w kwocie 2.000 zł, wynikającej z postanowienia o sprostowaniu oczywistej 
omyłki. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 2.000 
zł wydano 26 października 2018 r. Postanowieniem z 30 października 2018 r. 
sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę, tj. poprawiono wysokość kary z 2.000 zł 
na 4.000 zł. W księgach rachunkowych zaewidencjonowano tylko decyzję z dnia 
26 października na kwotę 2.000 zł.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 

Główny Księgowy wyjaśnił, że pracownik posiadający w zakresie czynności 
ewidencję dochodów, nie otrzymał z Placówki SG w Terespolu bieżącej 
informacji o wydaniu postanowienia. Komendant Placówki SG zobowiązany był 
niezwłocznie je przekazać do Pionu Głównego Księgowego, zgodnie z procedurą 
określoną w Wytycznych nr 4. Prawidłowe saldo nie zostało ujawnione również 
w trakcie uzgadniania salda należności na koniec roku 2018 przez Zastępcę 
Komendanta Placówki SG w Terespolu, który potwierdził zgodność salda 
w kwocie 2.000 zł.  

W związku z ustaleniem NIK, 4 marca 2019 r. dokonano korekty przypisu 
należności w księgach rachunkowych, a 5 marca 2019 r. skorygowano roczne 
sprawozdanie Rb-27 w zakresie należności i należności pozostałych do zapłaty 
oraz sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2018 r. w zakresie należności 
pozostałych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 7-89, 437-455, 562-569, 574) 

2. W rocznym sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r. zaniżono o 142.200,70 zł 
zaległości netto. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r. zaniżono o ww. 
kwotę należności wymagalne, a zawyżono – należności pozostałe.  

Kwotę tę stanowiły należności wymagalne od ośmiu dłużników, wobec których 
rozpoczęto i nie zakończono w 2018 r. postępowania w sprawie rozłożenia na 
raty należności z tytułu kar administracyjnych. W 2019 r. w ww. sprawach zostały 
wydane trzy decyzje o rozłożeniu należności na raty, dwie decyzje odmowne, 
dwie sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niezłożeniem 

                                                      
24  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

poz. 109, ze zm.). 
25  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). 
26  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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wymaganych dokumentów i nieuiszczeniem opłaty skarbowej, jedno 
postępowanie na dzień kontroli (12 marca 2019 r.) nie zostało zakończone. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 324-336, 353-363, 366-391, 392-418, 419-431, 
438-452, 463-473, 474-530) 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej 
załącznik nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
w kolumnie „zaległości netto” należy wykazywać należności, których termin 
płatności minął i mogą być egzekwowane, przy czym nie należy wykazywać 
zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął) oraz kwot 
objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu 
podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów.  

Stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 
sprawozdanie jednostkowe Rb-N sporządzane jest na podstawie ksiąg 
rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów 
dotyczących tej jednostki. 

Główny Księgowy NOSG wyjaśnił, że wniosek dłużnika uznawany jest za 
przerwanie terminu wymagalności płatności, po wpływie takiego wniosku od 
dłużnika Oddział wszczyna procedurę rozłożenia na raty uznając, iż w tej 
procedurze zostanie na nowo ustalony termin wymagalności roszczenia. 

NIK zauważa, że ww. należności wynikały z decyzji, których wykonanie nie 
zostało wstrzymane, były ujęte na koncie 221, a ich termin płatności upłynął 
przed 31.12.2018 r. W przypadku należności publicznoprawnych złożenie 
wniosku o rozłożenie na raty przez zobowiązanego nie wstrzymuje wykonania 
decyzji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 294-297, 497-498,  
tom II str.1-4, 205-206, 233-280, 532-533, 547-557, 570-573, 575-581) 

3. Należności na kwotę 10.180,60 zł rozłożone na raty27 z terminem płatności 
przypadającym na lata 2020-2021 nie zostały przeksięgowane na konto 
226 Długoterminowe należności budżetowe, ale pozostały w ewidencji konta 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych.  

Według art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy o rachunkowości, należności 
krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub 
część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które 
stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Zgodnie z opisem konta 226 Długoterminowe należności budżetowe w zał. nr 3 
do rozporządzenia 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 
Polskiej28, konto służy do ewidencji długoterminowych należności, na koncie 
ujmuje się w szczególności przeniesienie należności krótkoterminowych do 
długoterminowych w korespondencji z kontem 221. 

Główny Księgowy Oddziału wyjaśnił, że należności ewidencjonowane są zgodnie 
z wytycznymi Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej SG przekazanymi 
pismem z dnia 30 marca 2009 r., zgodnie z którymi wszystkie należności, 

                                                      
27  Decyzje znak: NA-DK/1/D-KNP/RnR/2018, NA-DK/2/D-KNP/RnR/2018, NA-DK/3/D-KNP/RnR/2018, NA-Fi-30/2019. 
28  Dz. U. poz. 1911, ze zm. 
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również te, których okres spłaty przekracza okres spłaty należności 
krótkoterminowych, należy ewidencjonować na koncie 221. 

NIK zauważa, że ww. sposób ewidencjonowania należności może mieć wpływ na 
prawidłową prezentację danych o należnościach długoterminowych 
i krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym (bilansie) NOSG za 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 209-232, 301-323, 516- 531, 541-542, 562-568) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie, z wyjątkiem sprawozdania Rb-27 
i sprawozdania Rb-N, sprawozdania sporządzone przez NOSG. Sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo, na podstawie danych z ewidencji księgowej. 
Stwierdzone nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-N dotyczyły zaniżenia 
zaległości netto/ należności wymagalnych o ok. 6-7%, zostały częściowo 
skorygowane w trakcie kontroli. 

4. Wykonanie planu finansowego Funduszu Wsparcia Straży 
Granicznej  

4.1. Analiza wykonania planu finansowego Funduszu 

Przychody i koszty FWSG wyniosły w 2018 r. 86,9 tys. zł, stanowiły 48,3% planu 
finansowego i 100% planu po zmianach. Przychody pochodziły z wpłat od 
25 podmiotów, głównie jednostek samorządu terytorialnego. Koszty Funduszu 
zostały poniesione na cele określone w art. 8a ust. 5 ustawy o SG. W ewidencji 
księgowej Funduszu, przychodów i kosztów nie ujmowano na kontach 
rozrachunkowych. 

Na podstawie analizy czterech umów na kwotę 48,8 tys. zł (tj. 56,2% przychodów 
ogółem), zawartych z PZU Życie SA, Gminą Tomaszów Lubelski, Gminą 
Hrubieszów i Powiatem Tomaszowskim, ustalono, że środki finansowe zostały 
wykorzystane na cele określone w tych umowach. Przeznaczono je na zakup 
wyposażenia, paliwa, materiałów biurowych i kwaterunkowych. 

Przychody Funduszu w 2018 r. były niższe o 34,9 tys. zł (28,7%) od przychodów 
uzyskanych w 2017 r., a w porównaniu do lat 2015-2016 – niższe odpowiednio o: 
160,1 tys. zł (64,8%) i 7,7 tys. zł (8,1%). Wynikało to głównie ze zmniejszenia wpłat 
na wydatki majątkowe z 185 tys. zł w 2015 r. do 20,4 tys. zł w 2018 r. Wpłaty 
jednostek na pokrycie wydatków bieżących Oddziału wynosiły w tych latach od 
62 tys. zł do 76,1 tys. zł. 

W latach 2015-2018 uzyskane przychody zostały w całości wykorzystane. Na koniec 
2018 r. nie wystąpiły wolne środki, należności ani zobowiązania Funduszu. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 120-125,139, 142-156, 209-232, 534) 

Plan przychodów i kosztów Funduszu na 2018 r., ustalony w kwocie 180 tys. zł, był 
dwukrotnie zmieniany. Zmiany polegały na przesunięciu kwoty 5,4 tys. zł 
z przychodów i kosztów bieżących do majątkowych oraz na zmniejszeniu 
przychodów i kosztów o 93,1 tys. zł. Zmiany planu finansowego wynikały 
z dostosowania planowanych kwot do wysokości środków finansowych możliwych 
do pozyskania od jednostek wspierających. Główny Księgowy Oddziału wskazał, że 
przewidzenie wysokości otrzymanego wsparcia z wyprzedzeniem jest trudne 
i obarczone dużym ryzykiem. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 111-119, 157-160) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Przychodów i kosztów FWSG nie ujmowano na kontach rozrachunkowych (kontach 
zespołu 2). Wpływ środków księgowano zapisem Wn 136 Ma 851, a zapłatę faktury 
Wn 851 Ma 136, zgodnie z polityką rachunkowości NOSG. Ustalenie w polityce 
rachunkowości wskazanych zasad dekretacji było niezgodne z art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych.  

Główny księgowy w wyjaśnieniach wskazał, że na koniec okresu sprawozdawczego 
zobowiązania nie występowały, zaś faktury otrzymane w ciągu roku należało 
zaksięgować jako koszty bieżącego miesiąca – dla funduszu celowego konto 853. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 140-141, 144-156, 209-232) 

4.2. Realizacja zadań FWSG 

Plan finansowy FWSG w układzie zadaniowym był zbieżny z zadaniami 
wynikającymi z ustawy o SG i planem wydatków NOSG w układzie zadaniowym. 
Wydatki Funduszu (86,9 tys. zł) poniesiono na realizację zadania 
2.5 „Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP”, podzadania 
2.5.1 „Kontrola Graniczna”. Miernik realizacji celu podzadania ustalono w wysokości 
przyjętej w planie wydatków w układzie zadaniowym NOSG. Mierniki zostały 
wykonane. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 156, 438-452, tom II str. 126, 130-131) 

Ze środków FWSG w 2018 r. sfinansowano zakupy: testera widzenia wraz 
z osprzętem (20,4 tys. zł), wyposażenia, m.in. kamery, przyczepki samochodowej, 
rowerów, okularów, rękawic (14,2 tys. zł), toreb medycznych (13 tys. zł), paliwa 
(38,5 tys. zł), materiałów biurowych i innych (0,8 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 140-143, 535) 

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

4.3. Sprawozdania FWSG 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań Funduszu za IV kwartał 
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), 
– w zakresie operacji finansowych o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 

oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego 
funduszu celowego w układzie zadaniowym (Rb-BZ2). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 126-139) 

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

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego FWSG. 

Pozyskane w ramach Funduszu środki finansowe przeznaczono na realizację 
ustawowych celów Straży Granicznej. NIK pozytywnie opiniuje sprawozdania 
budżetowe Funduszu i sprawozdania w zakresie operacji finansowych.  

VI. Uwagi i wnioski 
Wprowadzona decyzją nr 45 Komendanta NOSG organizacja systemu kontroli 
zarządczej w NOSG nie zapewniała w sposób racjonalny prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań. Nieprawidłowości w rocznym sprawozdaniu Rb-27 
i sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r., polegające na zaniżeniu zaległości netto/ 
należności wymagalnych, stanowiły ok. 6-7% należności wykazanych w tych 
sprawozdaniach. Wynikały z przyjęcia założenia, że złożenie przez dłużnika wniosku 
o rozłożenie zaległości na raty przerywa termin wymagalności należności z tytułu 
dochodów budżetowych. 

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

1. Dokonywanie przypisu należności pod datą powstania przychodu. 

2. Wskazywanie daty zapisu księgowego, jeżeli różni się ona od daty dokonania 
operacji. 

3. Ujmowanie należności długoterminowych na koncie 226. 

4. Rozpatrywanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu kar 
administracyjnych przez Komendantów Placówek SG. 

5. Skorygowanie sprawozdania Rb-27 za 2018 r. w zakresie zaległości netto oraz 
sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 r. w zakresie należności wymagalnych 
i pozostałych. 

6. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie sporządzania 
sprawozdań. 

7. Ujmowanie przychodów i kosztów FWSG na kontach rozrachunkowych. 

8. Zawiadamianie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki 
w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza równowartość w złotych 
kwoty 144 tys. euro. 

9. Naliczanie należnych funkcjonariuszom kwot z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do 
miejsca odbywania służby według aktualnych cen biletów. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

Ocena cząstkowa 

Uwagi, wynikające ze 
stwierdzonej 

nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK 

o sposobie wykonania 
wniosków 
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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. 

Lublin, dnia 15 kwietnia 2019 r. 
 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Paweł Gruszkiewicz 
inspektor kontroli państwowej 
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Podpis podpis 

Dariusz Barej 
specjalista kontroli państwowej 
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Podpis  

 


