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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

kontrolowana 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. G. Narutowicza 73, 20-019 Lublin 

(dalej: KWP lub Komenda) 

Okres objęty 

kontrolą 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Inspektor Robert Szewc, od 11 grudnia 2017 r. Komendant Wojewódzki Policji 

w Lublinie (dalej: Komendant) 

  (dowód: akta kontroli tom I str. 7)7) 

Podstawa prawna Art. 2 ust.1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Typiak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/15/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.  

2. Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LLU/16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. 

3. Iwona Kuś, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/17/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str.1-6) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 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 KWP,  

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Celem kontroli było również dokonanie oceny wykonania w 2018 r. planu 

finansowego Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, pod względem legalności, 

celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań przez dysponenta 

funduszu. Ocenie podlegały w szczególności: 

- wykonanie planu finansowego Funduszu Wsparcia Policji, 

- wykonanie zadań,  

- sporządzenie sprawozdań budżetowych (rocznych i za IV kwartał) w zakresie 

operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań 

Funduszu. 

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, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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- 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 dla Komendy limitów wydatków, w tym 

limitów środków na wynagrodzenia, 

- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków oraz wybranych postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

- analiza sporządzenia wybranych sprawozdań KWP,  

- analiza wykonania planu finansowego oraz wykonania zadań Funduszu 

Wsparcia Policji i analiza sporządzenia sprawozdań Funduszu. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji2, 

do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 

mienia; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego; wykrywanie przestępstw 

i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; kontrola przestrzegania przepisów 

porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub 

obowiązujących w miejscach publicznych.  

KWP jest państwową jednostką budżetową (dysponentem III stopnia) finansowaną 

w ramach części 42 Sprawy wewnętrzne, która zapewnia obsługę Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Obszarem działania Komendy jest województwo 

lubelskie. Na terenie województwa działają jednostki organizacyjne Policji, których 

kierownicy podlegają Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie, tj. cztery 

Komendy Miejskie (dalej: KM), 16 Powiatowych (dalej: KPP), Oddział Prewencji 

oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny. Plan finansowy Komendy 

obejmował wszystkie ww. jednostki Policji oraz plan finansowy Zarządu Centralnego 

Biura Śledczego Policji w Lublinie. 

W 2018 r. kwota zrealizowanych przez KWP dochodów budżetowych wyniosła 

1 474,7 tys. zł i była o 10,6% wyższa od kwoty planowanej (1 333 tys. zł). Wydatki 

budżetu państwa zrealizowano w kwocie 500 481,8 tys. zł, co stanowiło 99,9% 

planu po zmianach (500 920 tys. zł), a wydatki budżetu środków europejskich 

w kwocie 28 255,8 tys. zł, stanowiącej 98,2% planu po zmianach (28 771 tys. zł).  

Fundusz Wsparcia Policji jest państwowym funduszem celowym, utworzonym na 

podstawie art. 13 ust. 4c ustawy o Policji. 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 organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla 

ich potrzeb towarów i usług. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie dysponował 

środkami Funduszu na szczeblu województwa lubelskiego.  

Przychody i koszty Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji (dalej: WFWP lub 

Fundusz) zaplanowane w kwocie 2 555 tys. zł zrealizowano w wysokości 

odpowiednio: 2 329,1 tys. zł i 2 366,6 tys. zł. 

                                                      
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 161, ze zm. 
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IV. Ocena3 

W wyniku badania 20% dochodów budżetowych wykonanych w KWP w 2018 r. 

i 12,5% zaległości z tytułu dochodów występujących na koniec roku stwierdzono, 

że należności ustalane były prawidłowo i terminowo, z wyjątkiem odsetek od 

nieterminowego regulowania kar umownych oraz – w jednym przypadku – 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W okresie objętym kontrolą 

terminowo podejmowano działania egzekucyjne w stosunku do zaległości z tytułu 

dochodów budżetowych.  

Badanie próby wydatków Komendy (8,9% wydatków budżetu państwa i 38% 

wydatków budżetu środków europejskich) wykazało, że były celowe dla realizacji 

zadań jednostki i zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych4 (dalej: upzp). Stwierdzono jednak 

wydatkowanie środków finansowych z przekroczeniem planu finansowego oraz 

nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec jednego dostawcy. Osiągnięto cele 

zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków oraz wskaźniki produktu określone 

w umowach o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 

NIK zaopiniowała pozytywnie sprawozdania KWP, z wyjątkiem sprawozdania 

z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 i sprawozdania o stanie 

należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) za IV kwartał 2018 r., 

z uwagi na wykazanie w nich należności przedawnionych, nieodpisanych 

z ewidencji księgowej. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Środki finansowe Funduszu 

przeznaczone zostały na realizację ustawowych celów Policji. NIK pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdania budżetowe Funduszu i sprawozdania w zakresie 

operacji finansowych.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Dochody budżetowe KWP w 2018 r. wyniosły 1 474,7 tys. zł i stanowiły 110,6% 

planu przyjętego w ustawie budżetowej5 (1 333 tys. zł). Wyższe od planowanych 

dochody uzyskano w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych 

(o 114 tys. zł, tj. 103,6%) oraz opłat za licencje i koncesje (o 21,2 tys. zł, tj. 141,3%). 

Wykonane dochody były o 6,4% (tj. o 101,3 tys. zł) niższe niż w 2017 r., głównie 

z powodu uzyskania mniejszych wpływów z kar i odszkodowań oraz opłat z tytułu 

egzaminów na licencję detektywa i uzyskania pozwolenia na broń.  

Największy udział w dochodach KWP miały: 

– opłaty za przechowywanie broni i amunicji w depozytach, pobyt osób 

zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Policyjnych Izbach Wytrzeźwień i inne 

(404,7 tys. zł, tj. 27,4% dochodów ogółem), 

– wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (254,4 tys. zł, tj. 17,3%), 

– dochody ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. samochodów 

wycofanych z eksploatacji (224 tys. zł, tj. 15,2%). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1, 3-9, 338-339) 

                                                      
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. 1986, ze zm. 
5  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 

Opis stanu 

faktycznego 
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Szczegółowym badaniem objęto 50 dowodów o wartości 294,5 tys. zł, co stanowiło 

20% wykonanych dochodów. Doboru próby dowodów dokonano z zastosowaniem 

metody PPS (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości). 

Na podstawie zbadanej próby stwierdzono, że należności z tytułu dochodów 

budżetowych wynikały z umów lub innych dokumentów stanowiących podstawę ich 

naliczenia. Zostały prawidłowo i terminowo ustalone oraz ujęte w księgach 

we właściwych okresach sprawozdawczych. W trzech przypadkach nie naliczono 

odsetek od nieterminowego regulowania kar umownych, a w jednym – 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych6. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 245-341) 

1.2. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 4 177 tys. zł, 

a zaległości 4 084,2 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. były niższe 

odpowiednio o: 1 036,8 tys. zł (19,9%) i 1 018,4 tys. zł (20%). Zmniejszenie 

wynikało głównie z odpisu należności przedawnionych. 

Największe zaległości dotyczyły: 

– opłat za pobyt w Policyjnych Izbach Zatrzymań i opłat za przechowywanie broni 

i amunicji w depozytach (2 041,3 tys. zł); 

– nawiązek zasądzonych wyrokami sądów oraz należności z tytułu szkód 

i regresów (866 tys. zł);  

– kar umownych naliczonych kontrahentom za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umów (545,4 tys. zł), 

– odsetek od nieterminowego regulowania należności (369 tys. zł).  

Należności objęte były postępowaniem egzekucyjnym, które było nieskuteczne 

z powodu braku majątku dłużnika.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 2) 

Badaniem objęto 20 zaległości na kwotę 509,7 tys. zł, stanowiącą 12,5% zaległości 

ogółem. Zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym i monitorowano działania 

prowadzone przez komorników. W dwóch przypadkach Komenda nie naliczyła 

odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu kar umownych 

w kwocie 6,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 10-12, 175-244) 

1.3. W 2018 r. umorzono należności budżetowe na kwotę 177,8 tys. zł oraz 

rozłożono na raty lub odroczono termin płatności należności w kwocie 56,8 tys. zł. 

Zastępca Komendanta w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną (dalej: 

Komendant ds. logistyki) udzielił ulg w spłacie należności na kwotę ogółem 

98,8 tys. zł. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych7 (dalej: ufp) kwota należności głównej w tych przypadkach 

nie przekraczała 40 tys. zł. Ulgi udzielone przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (dalej: MSWiA) wyniosły 135,8 tys. zł, dotyczyły umorzenia 

należności o wartości wyższej niż 40 tys. zł.  

Badaniem objęto 69 należności umorzonych na kwotę 11,8 tys. zł oraz 

10 rozłożonych na raty i odroczonych w kwocie 56,8 tys. zł. Ulgi udzielone zostały 

zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1, art. 57 i art. 64 ust. 1 oraz Procedurą windykacji 

należności w KWP, zatwierdzoną przez Komendanta w dniu 4 kwietnia 2017 r. 

W kwocie należności umorzonych 3,1 tys. zł dotyczyło należności przedawnionych. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 49-94, tom II str. 13-116) 

                                                      
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 118. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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1.4. W 2018 r. dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 

1 304,9 tys. zł, dotyczyły one opat za pobyt w celu wytrzeźwienia w Policyjnych 

Izbach Zatrzymań. Postępowanie egzekucyjne w tych sprawach zostało umorzone 

z powodu bezskuteczności egzekucji. Komenda nie dokonywała na bieżąco odpisu 

należności przedawnionych, na koniec 2018 r. w ewidencji księgowej pozostało 

5 808 pozycji tych należności na kwotę 880,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 412-432, tom II str. 117-174) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W KWP nie naliczono odsetek z tytułu nieterminowego regulowania kar 

umownych przez pięciu wykonawców.  

Badanie terminów regulowania kar umownych naliczonych na podstawie pięciu 

umów w kwocie ogółem 111 130,55 zł wykazało, że opóźnienia w zapłacie kar 

wyniosły od 21 do 508 dni.  

Główna Księgowa KWP wyjaśniła, że mając na względzie stale rosnące 

obciążenie finansowe dla wykonawców robót budowlanych i trudną sytuację 

inwestorów związaną z pozyskiwaniem wykonawców, KWP nie naliczała 

odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności. Stosowanie przez KWP 

dodatkowych konsekwencji finansowych wobec wykonawców mogłoby 

zniechęcić potencjalnych oferentów do składania ofert w kolejnych 

zamówieniach na roboty budowlane, podczas gdy sytuacja była już 

wystarczająco skomplikowana i trudna. Ponadto z uwagi na fakt, że jeden 

wykonawca odstąpił od umowy jeszcze przed rozpoczęciem robót i nie osiągnął 

żadnych korzyści finansowych związanych z realizacją umowy, naliczenie 

odsetek za opóźnienie byłoby niewspółmierne. Kolejny wykonawca w ostatnich 

latach był wielokrotnie kontrahentem KWP realizującym roboty budowlane 

w całości, pomimo trudnej sytuacji na rynku. 

Przepis § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 

2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych8 stanowi, że 

państwowe jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe prawidłowo 

i terminowo ustalają należności z tytułu dochodów budżetu państwa. Według 

§ 11 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 

Polskiej9 (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont), 

odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich 

zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości 

odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

W toku kontroli dokonano wyliczenia i przypisania odsetek z tytułu 

nieterminowego regulowania kar w kwocie ogółem 7 273,16 zł.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 412-432, tom II str. 178-337) 

2. Nie naliczono opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności 

w związku z opóźnieniem płatności faktury nr IR/F/40/18 z dnia 23 stycznia 

2018 r. na kwotę 2 307,96 zł, wystawionej przez KWP za zużyte media. Termin 

                                                      
8  Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ze zm. 
9  Dz. U. poz. 1911, ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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płatności faktury ustalony był na 6 lutego 2018 r., a zapłaty (potrącenia) 

dokonano z 267-dniowym opóźnieniem, tj. w dniu 31 października 2018 r. 

Główna Księgowa KWP wyjaśniła, że nienaliczenie opłaty spowodowane było 

aktualną linią orzeczniczą sądów, w których podejmowana jest kwestia 

fakultatywności przedmiotowej należności i konieczność udokumentowania 

poniesionych kosztów odzyskania należności. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 412-432, tom II str. 263-265) 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 

wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek przysługuje od dłużnika, 

bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne 

stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania 

należności. 

3. Dwoma decyzjami administracyjnymi umorzono należności budżetowe, które 

w dacie wydania tych decyzji były przedawnione. Umorzeń dokonano z powodu 

zgonu dłużnika. Dotyczyło to: 

– sześciu tytułów należności objętych decyzją nr 10/2018/Z z dnia 30 marca 

2018 r. na kwotę ogółem 1 190 zł, które przedawniły się: 31 grudnia 2015 r. 

(150 zł), 31 grudnia 2016 r. (150 zł), 11 lutego 2017 r. (300 zł), 31 maja 

2017 r. (300 zł), 25 lipca 2017 r. (145 zł), 26 lipca 2017 r. (145 zł), 

– siedmiu tytułów należności objętych decyzją nr 8/2018/Z z dnia 27 marca 

2018 r. na kwotę ogółem 1 945 zł, które przedawniły się: 25 lutego 2017 r. 

(300 zł), 14 maja 2017 r. (300 zł), 01 lipca 2017 r. (300 zł), 15 listopada 

2017 r. (145 zł), 22 marca 2017 r. (300 zł), 23 stycznia 2017 r. (300 zł), 

22 marca 2017 r. (300 zł). 

Zastępca Komendanta wyjaśnił, że została przyjęta zasada, zgodnie z którą 

należność zostaje umorzona i zdjęta z ewidencji księgowej z powodu zgonu 

dłużnika bez względu na termin jej przedawnienia. Wynika to z dużej ilości 

prowadzonych spraw windykacyjnych oraz dużej ilości należności 

przedawnionych. Przez sześć lat nie było przepisów odnośnie przedawnienia 

należności. Bieg terminu przedawnienia należności, które stały się wymagalne 

w latach 2004-2009 rozpoczął się od 1 stycznia 2010 r. – od dnia wejścia 

w życie ustawy o finansach publicznych. W przedmiotowym okresie 

nie obowiązywały żadne przepisy ustaw lub rozporządzeń, które pozwalałyby 

na odpowiednie zastosowanie do należności publicznoprawnych przepisów 

dotyczących zobowiązań podatkowych. Do należności powstałych w tym 

okresie nie miały zastosowania przepisy o przedawnieniu, a więc bieg terminu 

ich przedawnienia w tym okresie nie zaczynał się w ogóle. Dodatkowo 

praktycznie codziennie dochodzą nowe należności, które uległy przedawnieniu 

– od 1 stycznia 2014 r. należności przedawniają się z upływem 3 lat od 

upłynięcia terminu płatności wskazanego na wezwaniu do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 462-464, tom II str. 16-72) 

Przedawnienie zobowiązań oznacza, że po upływie określonego czasu 

zobowiązanie, chociaż niezapłacone, wygasa łącznie z odsetkami za zwłokę. 

Po upływie okresu przedawnienia z mocy prawa, stosunek zobowiązaniowy 

przestaje istnieć bez konieczności wydawania żadnych decyzji. 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli należności z tytułu dochodów budżetowych 

ustalane były prawidłowo i terminowo, z wyjątkiem odsetek od nieterminowego 

regulowania kar umownych oraz – w jednym przypadku – rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności. Terminowo podejmowano działania egzekucyjne. Ulgi 

w spłacie należności udzielane były zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, stwierdzono jednak przypadki umarzania należności po upływie okresu 

ich przedawnienia.  

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Zrealizowane przez Komendę wydatki budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 

500 481,8 tys. zł, w tym 1 167,9 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły 

z upływem roku 2018. Wykonane wydatki stanowiły 99,9% planu po zmianach 

(500 920 tys. zł) i były o 31 429,6 tys. zł, tj. 6,7% wyższe niż wykonanie w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 357-365, tom III str. 345-353) 

2.1.2. Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki w kwocie 

421 031 tys. zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 500 920 tys. zł, tj. o 16%. 

Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa wyniosły 50 701,5 tys. zł, 

pozostałe dokonane zostały w ramach budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne. 

W 2018 r. KWP nie otrzymała środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.  

Środki z rezerw celowych wykorzystano w 99,8%, tj. w kwocie 50 598 tys. zł, w tym 

1 167,9 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 r.10 Przyznane 

środki z rezerw wykorzystano głównie na: 

– termomodernizację obiektów (26 106,5 tys. zł), 

– zakupy inwestycyjne m.in. samochodu z łodzią płaskodenną, samochodów typu 

furgon (10 924 tys. zł), 

– przeprowadzenie remontów komend i komisariatów (3 780 tys. zł), 

– sfinansowanie nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów dla zwalnianych 

policjantów i innych świadczeń (1 552,7 tys. zł). 

Niewykorzystanie środków z rezerw w kwocie 103,5 tys. zł wynikało głównie 

z niższych niż zakładano wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia 

pracowników cywilnych. Ww. kwota została zablokowana decyzjami MSWiA. 

Analiza prawidłowości wykorzystania rezerw celowych w kwocie 9 189,2 tys. zł 

(18,2%) wykazała, że wnioskowanie o zwiększenie planu finansowego środkami 

z rezerw celowych wynikało z faktycznych potrzeb, a wydatki poniesiono zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w decyzjach w sprawie ich przyznania, tj. na: 

– zakup samochodu z łodzią płaskodenną wraz z wyposażeniem dla Komendy 

Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim (150 tys. zł, z poz. 59 rezerwy), 

– zakup czterech samochodów typu furgon nieoznakowanych dla KWP 

(480 tys. zł z poz. 25 rezerwy), 

– termomodernizację siedmiu obiektów: KWP, Posterunku Policji (dalej: PP) we 

Frampolu, KPP w Łukowie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz 

KM w Zamościu i Chełmie (6 579 tys. zł, w tym z rezerwy poz. 8 – 

2 658,8 tys. zł, poz. 57 – 320,2 tys. zł, poz. 59 – 150 tys. zł, poz. 69 – 

3 450 tys. zł), 

– budowę budynku KP w Wisznicach (1 980,2 tys. zł z poz. 69 rezerwy).  

(dowód: akta kontroli tom II str. 390-419, 421-422) 

                                                      
10  Na dzień 22 marca 2019 r. (zakończenia czynności kontrolnych NIK) zadania finansowane ze środków, które nie wygasły 

z upływem roku 2018 zostały zrealizowane. Płatności faktur na kwotę 482,7 tys. zł przewidziane zostały na koniec marca 
2019 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

9 

2.1.3. W 2018 r. na wniosek dokonano pięciu blokad planowanych wydatków na 

łączną kwotę 437,2 tys. zł. Główną przyczyną niewykorzystania środków były niższe 

koszty wynagrodzeń, nagród i odpraw emerytalnych funkcjonariuszy (343,9 tys. zł) 

oraz wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków, bez zmiany terminu 

końcowego wykonania termomodernizacji budynku KPP w Hrubieszowie, 

spowodowane m.in. zmianą zakresu robót (90,9 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 423-439) 

2.1.4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15 310,6 tys. zł, 

stanowiły 100% planu po zmianach, a w porównaniu do roku 2017 były niższe 

o 1 834,7 tys. zł (10,7%). Środki te były przeznaczone głównie na wypłatę: 

ekwiwalentów i równoważników pieniężnych za brak lub remont lokalu 

mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniową (7 218,4 tys. zł), dopłat do wypoczynku dla 

funkcjonariuszy i ich rodzin (7 117,8 tys. zł), ekwiwalentów za używanie odzieży 

własnej i pranie odzieży roboczej 148,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 357-365, 377) 

Analiza wniosków i list wypłat na kwotę 1 038,9 tys. zł, m.in. o zwrot kosztów 

dojazdu do miejsca pełnienia służby, dofinasowania do wypoczynku 

funkcjonariuszy, zwrot kosztów remontu mieszkania lub wypłatę równoważników za 

brak mieszkania wykazała, że należne funkcjonariuszom świadczenia były 

wypłacane terminowo, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 440) 

2.1.5. Wydatki bieżące jednostki budżetowej wyniosły 434 438,4 tys. zł (w tym 

niewygasające 687,9 tys. zł), stanowiły 99,9% planu po zmianach i 100,1% 

wykonania w roku 2017 (434 303 tys. zł). W 84,5% przeznaczone zostały na 

wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników Komendy. 

Przeciętne zatrudnienie11 zwiększyło się z 6 039 osób w 2017 r. do 6 127 w 2018 r., 

tj. o 88 osób (1,4%). Zatrudnienie funkcjonariuszy wzrosło o 94 osoby (z 4 847 

do 4 941 osób), a w pozostałych grupach zmniejszyło się o sześć osób.  

Wydatki na wynagrodzenia według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu 

i wynagrodzeniach za IV kwartał 2018 r. wyniosły 350 687,9 tys. zł, stanowiły 99,9% 

planu po zmianach i były o 9 367,1 tys. zł (2,7%) większe niż w roku poprzednim. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego 

pełnozatrudnionego wzrosło o 1,3% (z 4 709,9 zł w 2017 r. do 4 770 zł w 2018 r.). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 355-361) 

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 326 tys. zł i były o 2,1% 

niższe niż w 2017 r. (333,2 tys. zł). Kwotę 33 tys. zł poniesiono na realizację zadań 

na podstawie czterech umów-zleceń, trwających sześć miesięcy lub dłużej. Analiza 

tych umów wykazała, że zlecenie prac było uzasadnione potrzebami jednostek 

organizacyjnych Policji. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 23-26, 443-444, 536) 

2.1.6. Wydatki majątkowe wyniosły 50 732,8 tys. zł (w tym niewygasające 

480 tys. zł), stanowiły 99,8% planu po zmianach oraz 288,2% wydatków 

majątkowych wykonanych w 2017 r. (17 604,1 tys. zł). Przeznaczono je głównie na 

wydatki inwestycyjne (37 007,4 tys. zł, tj. 72,9% wydatków majątkowych ogółem), 

tj. budowę lub adaptację ośmiu komisariatów (22 247,4 tys. zł), termomodernizację 

i modernizację budynków (14 760 tys. zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 

13 725,4 tys. zł, poniesione zostały na zakup m.in. 223 oznakowanych 

                                                      
11  W przeliczeniu na pełne etaty. 
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samochodów osobowych (11 322 tys. zł), sprzętu łączności i informatyki 

(528 tys. zł), uzbrojenia i techniki specjalnej (499,6 tys. zł) oraz samochodu 

terenowego z łodzią płaskodenną (283,6 tys. zł). 

Ustalony w ustawie budżetowej plan wydatków majątkowych przewidywał realizację 

10 zadań inwestycyjnych na kwotę 3 419 tys. zł oraz zakupy samochodów 

osobowych i sprzętu (trzy zadania) za kwotę 184 tys. zł. W trakcie roku nie 

zrezygnowano z żadnego z tych zadań, do realizacji wprowadzono jedno zadanie 

związane z budową siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach i siedem 

dotyczących zakupów inwestycyjnych, m.in. samochodów i sprzętu łączności dla 

laboratorium. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 355-365, 378-389)  

2.1.7. Zobowiązania KWP na koniec 2018 r. wyniosły 28 315,7 tys. zł 

i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 367,5 tys. zł, tj. 1,3%. W ponad 

92% wynikały one z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród 

rocznych dla funkcjonariuszy i pochodnych od wynagrodzeń (26 121,6 tys. zł). 

Na koniec 2017 r. i 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W związku 

z wyrokami sądów zasądzającymi m.in. renty i odszkodowania dla poszkodowanych 

osób cywilnych, KWP zapłaciła odsetki w kwocie 146,9 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 368-373)  

2.1.8. W 2018 r. w KWP nie realizowano wydatków budżetu państwa, które 

nie wygasły z upływem 2017 r.  

Wydatki KWP, które nie wygasły z upływem 2018 r. wyniosły 1 167,9 tys. zł. 

Dotyczyły zakupu czterech samochodów typu furgon w wersji nieoznakowanej 

(480 tys. zł), sprzętu wyposażenia nurkowego (33,2 tys. zł), fotograficznego 

(327,9 tys. zł), specjalistycznego kryminalistycznego (76,8 tys. zł) oraz 

zaprojektowania i wykonania termomodernizacji KPP we Frampolu (250 tys. zł). 

Zadania zostały zrealizowane w terminie określonym w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które 

w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego12. Na dzień 22 marca 

2018 r. wydatkowano 685,2 tys. zł, faktury za pozostałe zadania wpłynęły do KWP, 

a płatność przewidziana była do końca marca 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 433-442, tom II str. 357-360) 

2.1.9. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 

53 495,4 tys. zł, co stanowiło 10,7% wydatków Komendy. Doboru próby wydatków 

dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 

i dowodów księgowych odpowiadających wydatkom pozapłacowym w kwocie 

powyżej 500 zł. Próba wylosowana metodą monetarną13 wyniosła 31 628 tys. zł, 

dobrana celowo – 21 867,4 tys. zł, w tym 10 728,4 stanowiły wydatki budżetu 

środków europejskich. Badaniem objęto 187 dowodów, z tego: w grupie wydatków 

majątkowych – 79 wydatków na kwotę 44 078,7 tys. zł, wydatków bieżących 

jednostek budżetowych – 83 na kwotę 8 377,8 tys. zł, świadczeń na rzecz osób 

fizycznych – 25 na kwotę 1 038,9 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki zostały rzetelnie 

skalkulowane i poniesione – z wyjątkiem kwoty 27,1 tys. zł – do wysokości limitów 

określonych w planie finansowym jednostki. Wydatki były celowe dla 

funkcjonowania KWP. Płatności dokonane zostały w terminach wynikających 

z zawartych umów, z wyjątkiem kwoty 532,4 tys. zł zapłaconej z 22-dniowym 

                                                      
12  Dz. U. poz. 2346. 
13  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
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opóźnieniem. Dostawca odstąpił od dochodzenia odsetek z tego tytułu, pod 

warunkiem regulowania płatności w następnych miesiącach 16 dni przed terminem. 

Warunek ten został wypełniony przez KWP. Wydatki z budżetu środków 

europejskich zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami w okresie 

kwalifikowalności i właściwie udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 409-411, 445-470, tom II str. 374-376, 440-448) 

W ramach badania próby wydatków, wydatki w łącznej kwocie 51 805,2 tys. zł 

skontrolowano pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień 

publicznych oraz wyłączenia stosowania upzp i nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Kontrolą objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.:  

– postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację 

i modernizację KMP w Zamościu i KPP w Opolu Lubelskim, 

– postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie 

i wykonanie termomodernizacji PP we Frampolu, 

– postępowanie na dostawę części zamiennych do drukarek oraz materiałów 

i części informatycznych i radiotechnicznych na potrzeby KWP i jednostek jej 

podległych, wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 upzp.  

Zamówienia udzielone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami upzp 

i procedurami wewnętrznymi14. Łączna wartość zamówień według zawartych umów 

wyniosła 18 809,7 tys. zł, z czego w 2018 r. Komenda poniosła wydatki w wysokości 

11 696,5 tys. zł, w tym: 6 973,3 tys. zł w ramach budżetu środków europejskich.  

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018 r. zostało przekazane 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym w art. 98 ust. 2 

upzp, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu 

o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania15. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 210-229, 445-448) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wydatki w kwocie 27 092,83 zł zostały poniesione pomimo braku 

wystarczających środków finansowych na ten cel w planie jednostki, tj.: 

– 5 kwietnia 2018 r. wypłacono nagrody roczne dla funkcjonariuszy za rok 

2017 na kwotę 14 940,44 zł. Plan wydatków w rozdziale 75401 Centralne 

Biuro Śledcze Policji § 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 

zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy na ten dzień wynosił 

455 389 zł, wykonanie wydatków (po zrealizowaniu ww. płatności) – 

469 057,04 zł, plan przekroczono o 13 668,04 zł; 

– 2 maja 2018 r. wypłacono uposażenia dla funkcjonariuszy za miesiąc maj 

na kwotę 20 025,81 zł, a 4 maja dokonano zapłaty składek na 

ubezpieczenie zdrowotne od naliczonych i wypłaconych uposażeń na kwotę 

2 538,49 zł. Plan wydatków w rozdziale 75401 Centralne Biuro Śledcze 

Policji § 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 

roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby wg stanu na ww. 

dni wynosił 101 878 zł, wykonanie (łącznie z ww. płatnościami) – na 2 maja 

2018 r. wyniosło 109 981,12 zł, a na 4 maja – 112 519,61 zł, plan 

przekroczono odpowiednio o: 8 103,12 zł i 10 641,61 zł; 

                                                      
14  Regulamin pracy komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w KWP wprowadzony decyzją nr 197/2018 

KWP z 27 czerwca 2018 r.  
15  Dz. U. poz. 2038. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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– 5 lipca 2018 r. przekazano składki na fundusz emerytur pomostowych za 

funkcjonariusza na kwotę 483,13 zł. Plan wydatków w rozdziale 75405 

Komendy powiatowe Policji § 4780 Składki na Fundusz Emerytur 

Pomostowych na ten dzień wynosił 22 332 zł, wykonanie (łącznie z ww. 

płatnością) 22 815,08 zł, plan przekroczono o 483,08 zł; 

– 13 grudnia 2018 r. dokonano płatności za fakturę SZ/146/2018 na kwotę 

4 900 zł, z tego 4 388,30 zł w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, 146,20 zł w § 4300 

Zakup usług pozostałych, 365,50 zł w § 4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan wydatków w rozdziale 

75404 § 4550 na ten dzień wynosił 10 000 zł, wykonanie (łącznie z ww. 

płatnością) – 11 086,80 zł, plan przekroczono o 1 086,80 zł; 

– 28 grudnia 2018 r. przelano zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych na łączną kwotę 1 017 zł. Plan wydatków w rozdziale 75404 

Komendy wojewódzkie Policji § 4410 Podróże służbowe krajowe na ten 

dzień wynosił 1 161 450 zł, wykonanie (łącznie z ww. płatnościami) – 

1 162 036,15 zł, plan przekroczono o 586,15 zł; 

– 28 grudnia 2018 r. dokonano płatności za faktury nr 00525/2018/11 na 

kwotę 313,65 zł i nr 00526/2018/11 na kwotę 313,65 zł. Plan wydatków 

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 4430 Różne opłaty 

i składki na ten dzień wynosił 51 186 zł, wykonanie (łącznie z ww. 

płatnościami) – 51 813,15 zł, plan przekroczono o 627,15 zł. 

Plan wydatków w ww. podziałkach klasyfikacji budżetowej zwiększono po 

dokonaniu wydatków, w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło 

wydatkowanie środków finansowych. 

Zgodnie z decyzją nr 94 Komendanta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie 

upoważnienia do podejmowania decyzji w zakresie wykonywania budżetu KWP, 

Główny Księgowy został upoważniony do zatwierdzania dokumentów 

rozchodowych bez względu na ich wysokość, a naczelnik wydziału KWP – do 

zatwierdzania do wypłaty dokumentów księgowych do wysokości 25 tys. zł.  

Według art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 

dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie 

finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie 

z planowanym przeznaczeniem. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że posiadając niewykorzystane środki finansowe 

w innych paragrafach klasyfikacji budżetowych, zrealizowano płatności 

i niezwłocznie złożono wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym.  

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia wyjaśniła, że 13 grudnia 2018 r. 

zaakceptowała płatność za fakturę SZ/146/2018 z 29 listopada 2019 r. na kwotę 

4 900 zł z uwagi na upływający w tym dniu termin płatności. Wydział Kadr 

i Szkolenia w rozdziale 75404 w grupie 8 – szkolenie i wychowanie posiadał 

niewykorzystane środki finansowe w innym paragrafie klasyfikacji wydatków 

budżetowych, tj. w § 4700, które zostały zabezpieczone na powyższy cel. 

W dniu 12 grudnia 2018 r. Wydział Kadr i Szkolenia przekazał do Wydziału 

Finansów wniosek o przeniesienie środków finansowych z § 4700 do § 4550. 

Przedmiotowa zmiana planu finansowego została zatwierdzona przez Komendę 

Główną Policji (dalej: KGP) 14 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom III str.1-353, tom I str. 27-48, 371, 443-450) 
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2. Zobowiązania z tytułu zakupu paliw na kwotę ogółem 532 364,22 zł zostały 

uregulowane z opóźnieniem 22 dni w stosunku do terminu płatności, 

wynikającego z faktury nr 0463864057 wystawionej 2 listopada 2018 r. Faktura 

wpłynęła do KWP 5 listopada 2018 r., termin płatności (30 dni od dostarczenia) 

upłynął 5 grudnia 2018 r., zapłaty dokonano 27 grudnia 2018 r.  

Z tytułu nieterminowego uregulowania ww. faktury oraz innych faktur w 2018 r. 

dostawca naliczył16 odsetki w łącznej kwocie 9 386,25 zł, odstąpił od ich 

dochodzenia pod warunkiem regulowania przez Komendę zobowiązań w lutym, 

marcu i kwietniu 2019 r. 16 dni przed terminem płatności. Negocjacje w tym 

zakresie przeprowadziła KGP. W lutym i marcu 2019 r. płatności z tytułu dostaw 

zostały dokonane zgodnie z ww. ustaleniami. Naliczone przez dostawcę odsetki 

nie zostały ujęte w księgach rachunkowych KWP. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że o wysokości przewidywanych odsetek oraz 

o warunkach koniecznych do spełnienia, aby odsetki te nie zostały naliczone 

Komenda została poinformowana 29 stycznia 2019 r. Ponadto KWP 

nie otrzymała noty odsetkowej będącej podstawa ujęcia jej w księgach 

rachunkowych jednostki. 

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że o naliczeniu odsetek 

i wyniku tych negocjacji KWP została poinformowana przez KGP pismami 

z dnia: 15,16 i 22 listopada 2018 r. oraz 29 stycznia 2019 r. 

Art. 44 ust 3 pkt 3 ufp stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane 

w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Według § 11 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont, odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych 

w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału 

w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 412-432, tom II str. 374-376) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Zrealizowane przez Komendę w 2018 r. wydatki budżetu środków europejskich 

wyniosły 28 255,8 tys. zł, stanowiły 98,2% planu po zmianach (28 771 tys. zł) i były 

wyższe od wykonanych w 2017 r. o 22 806,4 tys. zł, tj. o 418,5%. 

Ustalony w ustawie budżetowej plan wydatków w kwocie 4 711 tys. zł, w trakcie 

2018 r. został zwiększony o 24 060 tys. zł (tj. o 410,7%), w tym zwiększenia 

z rezerwy celowej poz. 98 wyniosły 14 459,9 tys. zł. 

Wydatki zostały poniesione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIŚ) na realizację trzech projektów dotyczących 

termomodernizacji budynków. Niewykorzystanie kwoty 515,2 tys. zł wynikało m.in. 

ze zmiany zakresu robót i długiego oczekiwania wykonawcy na dostawy materiałów 

w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynku KPP w Hrubieszowie”. 

Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, wydłużono okres kwalifikowalności 

wydatków, bez zmiany terminu końcowego realizacji zadania. Ww. kwota została 

zablokowana decyzją MSWiA z dnia 21 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str.197-209, tom II str. 366-367, 420, 449-450) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

nie stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
16  O naliczeniu odsetek jednostkom organizacyjnym Policji poinformowała Komenda Głowna Policji. 
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2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

2.3.1. KWP realizowała w 2018 r. wydatki w układzie zadaniowym w ramach trzech 

funkcji państwa (2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, 

11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz 12 Środowisko), 

czterech zadań (2.1 Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie 

przestępczości, 2.4 Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych 

kraju do ochrony państwa, 12.3 Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu), siedem podzadań i 13 działań. 

Cele i mierniki oraz zakładane wartości mierników realizacji celów zadań, podzadań 

i działań zostały określone przez KGP. Według danych wykazanych 

w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich w układzie zadaniowym za 2018 r., planowane wartości mierników 

zostały osiągnięte. 

Na podstawowe zadanie realizowane przez Komendę, tj. 2.1 Ochrona porządku 

publicznego oraz zwalczanie przestępczości, wydatkowano 523 215 tys. zł, tj. 99% 

wydatków KWP poniesionych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. 

Miernik ustalony dla zadania (średniookresowy wskaźnik zagrożenia, liczony jako 

średnia liczba przestępstw na 100 tys. ludności) zaplanowany na poziomie nie 

wyższym niż 194, został wykonany na poziomie 136 i był o 12,9% wyższy 

niż w 2017 r. (123,1). 

Wykonanie mierników było monitorowane przez wydziały merytoryczne KWP 

we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP. Na bieżąco 

analizowano efekty osiągane przez jednostki terenowe. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 232-315) 

2.3.2. Na podstawie dwóch umów o dofinansowanie projektów realizowanych 

w ramach POIŚ o łącznej wartości 33 781,6 tys. zł stwierdzono, że na koniec 

2018 r. zostały osiągnięte wskaźniki produktu określone we wnioskach, 

tj.: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (0,89 MW), 

dziewięć zmodernizowanych energetycznie budynków, powierzchnia użytkowa 

budynków poddanych termomodernizacji – 22 994 m2 oraz sześć 

zmodernizowanych źródeł ciepła. 

Wskaźniki rezultatu określono jako: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, 

zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej oraz ilość 

zaoszczędzonej energii cieplnej. Termin ich realizacji wskazano na 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 197) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że wydatki Komendy w 2018 r. zostały poniesione 

zgodnie z przepisami upzp i były celowe dla realizacji zadań jednostki. Stwierdzone 

nieprawidłowości w wydatkowaniu środków polegały na ponoszeniu wydatków 

(0,05% badanej próby) przed dokonaniem zwiększenia planu finansowego oraz 

nieterminowym regulowaniu zobowiązań wobec jednego dostawcy. Osiągnięto cele 

zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków oraz wskaźniki produktu określone 

w umowach o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach POIŚ.  
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3. Sprawozdawczość  

Badaniem objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta trzeciego stopnia 

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), 

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 KWP były zgodne z danymi wynikającymi 

z ewidencji księgowej. Stwierdzone nieprawidłowości w ewidencji księgowej mające 

wpływ na kwoty należności i zobowiązań wykazane w sprawozdaniach dotyczyły 

niedokonania odpisów należności przedawnionych w kwocie 880,6 tys. zł oraz 

nieujęcia w ewidencji zobowiązań z tytułu odsetek w wysokości 9,4 tys. zł 

(nieprawidłowość opisana w pkt 2.1 Wydatki budżetu państwa wystąpienia 

pokontrolnego). Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 

racjonalny prawidłowość opracowania sprawozdań. Sprawozdania zostały 

sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-

rachunkowym, zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości 

budżetowej17, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych18 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym19. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 95-120, 316-354, 362-364, 370, tom II str. 342-354) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w ewidencji księgowej ujęte były należności 

przedawnione w kwocie ogółem 880 551,78 zł. Kwota ta została wykazana 

w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnach: należności, należności pozostałe 

do zapłaty ogółem i zaległości netto. Należności dotyczyły 5 808 opłat za pobyt 

w Policyjnej Izbie Zatrzymań, z tego 3 606 z pięcioletnim okresem 

przedawnienia, pozostałe – z trzyletnim. Analiza 48 pozycji z ww. opłat 

wykazała, że opłaty ustalone zostały w latach 2014-2015. 

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 422 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi20, 

                                                      
17  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
18  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). 
19  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.). 
20  Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm. 
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roszczenie o uiszczenie opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub 

jednostce Policji przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym upłynął 

termin płatności. Wcześniej, od 1 stycznia 2010 r. do tych należności miały 

zastosowanie przepisy działu III ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa21. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że spisanie należności jest dokonywane 

po zakończeniu postępowania przez organ egzekucyjny. Przygotowanie 

wniosku o zdjęcie przedawnionych należności jest pracochłonne, wymaga 

skompletowania dokumentów i korespondencji z urzędami skarbowymi 

w sprawie informacji o przerwaniu biegu przedawnienia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 327-336, 351-352, 412-464, tom II str. 117-174) 

2. Należności rozłożone na raty z terminem płatności przypadającym na lata  

2020-2026 w kwocie ogółem 80 165,81 zł22, 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 w sprawie rachunkowości oraz planów kont, konto służy 

do ewidencji długoterminowych należności, na koncie ujmuje się 

w szczególności przeniesienie należności krótkoterminowych do 

długoterminowych w korespondencji z kontem 221. 

W Polityce rachunkowości KWP wskazane zostało konto 226 Należności 

długoterminowe, które służy do ewidencji długoterminowych należności z tytułu 

dochodów budżetowych realizowanych przez jednostkę, do których zalicza się 

te, których termin zapłaty przypada na lata następujące po roku, w którym 

dokonywane są księgowania. W 2018 r. na tym koncie nie zaewidencjonowano 

obrotów. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że sposób ujmowania należności na koncie 226 

został ustalony przez jednostkę nadrzędną. Zgodnie z zasadami przyjętymi dla 

całej formacji, na koncie 226 ujmuje się należności, których pierwotny termin 

płatności nie przypada na dany rok budżetowy. Ustalenie te wynikały 

z interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, dotyczącej 

wykazywania należności w sprawozdaniu Rb-27. W celu dostosowania sposobu 

księgowania do sporządzania sprawozdania ustalono, że na koncie 221 ujmuje 

się wszystkie należności długoterminowe, których pierwotny termin płatności 

przypada na rok sprawozdawczy, także te, które zostały rozłożone na raty. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 49-94, 445-450, 465-535) 

NIK zauważa, że ww. sposób ewidencjonowania należności może mieć wpływ 

na prawidłową prezentację danych o należnościach długoterminowych 

i krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym (bilansie) KWP za 2018 r. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania sporządzone przez 

Komendę, z wyjątkiem sprawozdania Rb-27 i sprawozdania Rb-N. Sprawozdania 

zostały sporządzone terminowo, na podstawie danych z ewidencji księgowej. 

                                                      
21  Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm. 
22  Tj. na podstawie sześciu decyzji z 2018 r. na kwotę 56 162,94 zł i trzech decyzji z 2017 r. na kwotę 24 002,87 zł.  

Ocena cząstkowa 
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Stwierdzone nieprawidłowości w ewidencji wydatków, ze względu na ich skalę, 

nie wpłynęły na wydanie pozytywnej opinii o sprawozdaniu Rb-28. 

4. Fundusz Wsparcia Policji 

4.1. Analiza wykonania planu finansowego Funduszu 

Zrealizowane w 2018 r. przychody WFWP wyniosły 2 329,1 tys. zł i były wyższe 

o 514,1 tys. zł (28,3%) od planu finansowego i o 225,9 tys. zł (8,8%) niższe od 

planu po zmianach. Przychody Funduszu pochodziły z wpłat od jednostek 

wymienionych w art. 13 ust 3 ustawy o Policji (2 325,1 tys. zł, tj. 99,8% przychodów 

ogółem) oraz odsetek od wolnych środków (4 tys. zł).  

W 2018 r. koszty realizacji zadań wyniosły 2 366,6 tys. zł, były wyższe 

o 551,6 tys. zł (30,4%) od planu finansowego oraz o 188,4 tys. zł (7,4%) niższe od 

planu po zmianach. Zostały poniesione na cele określone w art. 13 ust. 4f ustawy 

o Policji, tj. na inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów 

(1 309,4 tys. zł), współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych 

Policji (706,4 tys. zł) oraz rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas 

służby (350,8 tys. zł). 

W porównaniu do 2017 r. przychody Funduszu były niższe o 1 183 tys. zł (33,8%), 

a koszty – niższe o 1 133,2 tys. zł (32,4%). Zdaniem Naczelnika Wydziału Finansów 

KWP wynikało to z ograniczonych możliwości finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego i braku deklaracji wpłat przez te jednostki, w związku z zakończeniem 

budowy nowych komend i posterunków policji oraz wyremontowaniem w latach 

wcześniejszych pomieszczeń zajmowanych przez Policję. 

Plan przychodów i kosztów Funduszu, ustalony w kwocie 1 815 tys. zł, w ciągu 

2018 r. był dwukrotnie zmieniany. Zmiany były uzasadnione realizacją celów WFWP 

i zostały wprowadzone z zachowaniem zasad określonych w art. 29 ust. 9 ufp, 

tj. polegały na zwiększeniu prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów. 

Plan po zmianach wyniósł 2 555 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 137-146, 149-151, 160-169, 180) 

Na koniec 2018 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania WFWP. Wolne środki 

wyniosły 105,1 tys. zł, były o 37,6 tys. zł (tj. 26,3%) niższe od stanu na początek 

roku. Stanowiły 0,04% poniesionych kosztów.  

Zgodnie z art. 78d ufp, kwoty, które nie zostały wydatkowane w danym dniu (wolne 

środki) dysponent Funduszu przekazywał Ministrowi Finansów w zarządzanie 

overnight na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub 

zarządzanie23. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. wolne środki przekazane 

w zarządzanie overnight Ministrowi Finansów wyniosły 105,1 tys. zł. 

Na podstawie analizy trzech umów na kwotę 51 tys. zł (tj. 2,2% przychodów) 

ustalono, że środki zostały wykorzystane na cele określone w tych umowach 

i terminowo rozliczono niewykorzystane kwoty. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 164-169, 178-179, 181-196) 

4.2. Realizacja zadań WFWP 

Plan finansowy WFWP w układzie zadaniowym był zbieżny z zadaniami 

wynikającymi z ustawy o Policji i planem wydatków KWP w układzie zadaniowym. 

                                                      
23  Dz. U. poz. 1864. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Wydatki Funduszu poniesiono na realizację zadania 2.1 Ochrona porządku 

publicznego i zwalczanie przestępczości, którego celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa obywateli, tj. podzadania: Działania służby prewencyjnej 

(1 502,2 tys. zł), Działania służb kryminalnej i śledczej (641,6 tys. zł), 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (218,9 tys. zł), System bezpieczeństwa 

publicznego (3,9 tys. zł). Mierniki realizacji celów zadania i podzadań ustalono 

w wysokości przyjętej w planie wydatków w układzie zadaniowym KWP. Na koniec 

2018 r. mierniki te zostały wykonane. 

Ze środków finansowych WFWP w 2018 r. dofinansowano m.in.: 

 zakup 31 pojazdów służbowych (1 164,5 tys. zł); tj. o siedem więcej 

niż w 2017 r. (łączne wydatki wyniosły 781 tys. zł); 

 ponadnormatywny czas służby policjantów. Na ten cel przeznaczono 

350,8 tys. zł, tj. o 1,1 tys. zł mniej w porównaniu do 2017 r.; 

 zakup materiałów remontowo-budowlanych i biurowych, na które przeznaczono 

204,3 tys. zł, tj. o 114 tys. więcej niż w 2017 r.; 

 zakup psów służbowych, rowerów i wyposażenia, na które wydatkowano 196,9 

tys. zł (o 196 tys. zł mniej niż w 2017 r.); 

 budowę, termomodernizację i modernizację komisariatów. Koszty wyniosły 

133,8 tys. zł i były o 1 333,6 tys. zł niższe niż w 2017 r.; 

 szkolenia, lekcje dla uczniów i spot w ramach akcji „Stop cyberprzemocy”.  

 (dowód: akta kontroli tom I str.147-148, 152-159) 

4.3 Sprawozdania WFWP 

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. Ww. sprawozdania zostały sporządzone 

terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 157-177) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Pozyskane w ramach Funduszu środki 

finansowe przeznaczono na realizację ustawowych celów Policji. NIK pozytywnie 

opiniuje sprawozdania budżetowe Funduszu i sprawozdania w zakresie operacji 

finansowych. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1. Dokonywanie wydatków do wysokości kwot określonych w planie finansowym. 

2. Naliczanie odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

3. Naliczenie i wyegzekwowanie rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności. 

4. Zaprzestanie udzielania ulg w spłacie należności przedawnionych.  

5. Odpisywanie należności niezwłocznie po upływie terminu ich przedawnienia.  

6. Księgowanie należności długoterminowych na koncie 226 Długoterminowe 

należności budżetowe. 

7. Przestrzeganie terminów regulowania zobowiązań wynikających z zawartych 

umów. 

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. 

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 11 kwietnia 2019 r. 

Kontrolerzy: Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

 

Katarzyna Typiak 

Doradca ekonomiczny 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

Edyta Kolano 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

Podpis  

Iwona Kuś 

Inspektor kontroli państwowej 

........................................................ 
Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania NIK 

o sposobie wykonania 

wniosków 


