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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 85/30 – województwo 
wielkopolskie 

Jednostka 

Kontrolowana 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (dalej: 
Urząd, WUW) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski  

 

Podstawa prawna art. 2 ust 1 ustawy o NIK1 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura NIK w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Izabela Chlebowska-Gąszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LPO/10/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Przemysław Grad, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/9/2018 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 85/30 – województwo 
wielkopolskie. 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 łącznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,  
- nadzór i kontrola sprawowane przez wojewodę w trybie art. 175 ustawy 

o finansach publicznych2 (dalej: ufp), w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 85/30 – województwo wielkopolskie 

Celem kontroli było również dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 
2018 r. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego3, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 

                                                      
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. 
3 Jako dysponenta III stopnia będącego urzędem obsługującym Wojewodę. 
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- 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.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:  
- analiza wykonania planu dochodów oraz stanu należności pozostałych  

do zapłaty, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich,  

w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 85/30 – 

województwo wielkopolskie w trakcie roku budżetowego, 
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,  
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 85/30 – województwo 

wielkopolskie limitów wydatków, w tym limitów środków na wynagrodzenia, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- analiza stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań,  
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 85/30 - województwo wielkopolskie. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/30 - województwo wielkopolskie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystania dotacji przez 
kontrolowanych beneficjentów. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 
Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r.4 dochody budżetowe w części 85/30 
– województwo wielkopolskie w kwocie 260.800,2 tys. zł zostały zrealizowane  
w kwocie 288.163,2 tys. zł, tj. w 110,5%. Stanowiły one 0,08% zrealizowanych 
dochodów budżetu państwa. Na poziomie 97,7% planu po zmianach wykonane 
zostały w tej części wydatki w kwocie 5.355.200,0 tys. zł (1,4% ogółu wykonanych 
wydatków budżetu państwa). Wojewoda Wielkopolski, będąc dysponentem części 
85/30 budżetu państwa, realizował w 2018 r. wydatki budżetu zadaniowego  

                                                      
4 Ustawa budżetowa na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 
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w ramach szesnastu funkcji państwa, dotyczące m. in. funkcjonowania systemu 
ratowniczo-gaśniczego, polityki migracyjnej i azylowej oraz spraw cudzoziemców, 
wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi oraz ratownictwa medycznego. Na wykonanie 74 podzadań 
realizowanych w 2018 r. wydatkowano kwotę 5.384.585,4 tys. zł, z czego 
5.355.200,0 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, a 29.385,4 tys. zł z budżetu 
środków europejskich. Największe wydatki (72,6% ogółu) poniesione zostały na 
zadania, realizowane w ramach funkcji 13, związane ze wspieraniem rodziny oraz 
pomocą i integracją społeczną. Wykonanie wydatków z budżetu środków 
europejskich w kwocie 29.385,4 tys. zł stanowiło 99,8% planu po zmianach. 
Wojewoda Wielkopolski w 2018 r. przekazał innym podmiotom, głównie jednostkom 
samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 4.769.259,4 tys. zł (89,1% ogółu 
wydatków w części 85/30). Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie w 2018 r. 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego stanowiły 87,3% ogółu dotacji w części 85/30.  
W 2018 r. budżet państwa w części 85/30 – województwo wielkopolskie realizowany 
był przez 77 dysponentów II i III stopnia, podległych Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

IV. Ocena5 

Dochody budżetowe w części 85/30 – województwo wielkopolskie zostały 
zrealizowane w kwocie 288.163,2 tys. zł, tj. o 10,5% wyższej od zaplanowanej. 
Wykonanie dochodów budżetowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu było o 90,8% wyższe niż zaplanowano. Uzyskanie dochodów wyższych 
od zaplanowanych spowodowane było okolicznościami, których nie można było 
przewidzieć na etapie planowania. Kontrola 27% dochodów wykonanych w Urzędzie 
w 2018 r. wykazała prawidłowe i terminowe ich ustalanie. Nieprawidłowo natomiast 
zostały zaewidencjonowanie, a w konsekwencji, wykazane w sprawozdaniach, 
należności z tego tytułu w kwocie 49,2 tys. zł, w tym operacje bankowe w kwocie 
34,1 tys. zł, dokonane w okresie przejściowym. Pomimo wniosku pokontrolnego, 
sformułowanego przez NIK w wyniku poprzedniej kontroli wykonania budżetu 
państwa, nadal w ewidencji księgowej Urzędu wykazywano nieistniejące należności 
w kwocie 43,7 tys. zł6. 

Zgodnie z planem zrealizowane zostały wydatki budżetowe w części 85/30 oraz 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Na podstawie kontroli 52% 
ogólnej kwoty dotacji udzielonych przez Wojewodę Wielkopolskiego jednostkom 
samorządu terytorialnego stwierdzono prawidłowe ich rozdysponowanie  
i przekazywanie. Objęte kontrolą dotacje budżetowe były wystarczające na 
realizację wszystkich zaplanowanych zadań. W 2018 r. w Urzędzie nie wydano 
decyzji określających pięciu gminom łącznej kwoty 30,6 tys. zł dotacji 
przypadających do zwrotu. Stwierdzono ponadto, że w Urzędzie rozliczono dotacje 
w kwocie 19,5 tys. zł pomimo nieprzedstawienia przez gminę wymaganych 
dokumentów.  

Kontrola 45,8% środków otrzymanych z rezerw budżetowych wykazała zgodne  
z przeznaczeniem ich wykorzystanie. Stwierdzono jednak, że w Urzędzie 
nierzetelnie skalkulowano zapotrzebowanie na dotacje dla jst, co skutkowało 
zawyżeniem środków otrzymanych z rezerw celowych o kwotę 782,4 tys. zł.  

                                                      
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna  
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę  
w formie opisowej. 
6 Wg stanu na dzień 4 kwietnia 2019 r. 
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Zgodnie z planem zrealizowane zostały wydatki w pozostałych grupach 
ekonomicznych. Na podstawie badania 10% ogółu wydatków Urzędu stwierdzono, 
że przy wydatkowaniu kwoty 1.188,6 tys. zł (0,02% ogółu) nie przestrzegano zasad 
określonych w ufp. Stwierdzone nieprawidłowości w szczególności polegały na:  
− udzieleniu jednego zamówienia publicznego o wartości 25,0 tys. zł, 

z naruszeniem obowiązujących w Urzędzie procedur oraz zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ufp, 

− nieprawidłowym zaklasyfikowaniu wydatków w kwocie 1.163,6 tys. zł z tytułu 
wynagrodzeń bezosobowych konsultantów wojewódzkich oraz zakupów 
inwestycyjnych o wartości poniżej 10 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.   
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/30 – 
województwo wielkopolskie na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych  
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym. Na wydanie pozytywnej opinii o sprawozdaniach 
nie miało wpływu, z uwagi na małą skalę i charakter, nieprawidłowe wykazanie  
w nich należności w kwocie 49,2 tys. zł, które było m.in. skutkiem niewłaściwego 
sposobu ujęcia tych należności w ewidencji księgowej.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane w 2018 r. w części 85/30 dochody budżetowe w kwocie  
288.163,2 tys. zł były wyższe od zaplanowanych o 10,5%. W porównaniu  
do 2017 roku dochody uzyskane w 2018 r. były wyższe o 8,5%  
(tj. o 22.479,2 tys. zł), co było przede wszystkim wynikiem uzyskania wyższych 
wpływów z różnych opłat przez powiatowe inspektoraty weterynarii7. Opłaty te 
pobierane były za wystawienie świadectw zdrowia dla świń i drobiu, w ramach 
obowiązków wprowadzonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń, a także w zakładach ubojowych i przetwórczych.  W 2018 r. wzrosły także 
wpływy gmin z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 
dokonanych przez organ egzekucyjny lub dłużników alimentacyjnych8. Zrealizowano 
również wyższe wpływy z tytułu opłat za wydanie paszportu9 oraz wprowadzonych 
opłat10 pobieranych przez powiatowe urzędy pracy od złożonych wniosków  
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi11. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-37) 

Dochody budżetowe wykonane w Urzędzie w 2018 r. wyniosły 27.004,8 tys. zł i były 
wyższe od zaplanowanych o 90,8%. Było to przede wszystkim wynikiem uzyskania 
wyższych niż planowano wpływów za wydanie paszportu (o 4.782,1 tys. zł) oraz 
opłat legalizacyjnych z tytułu samowoli budowlanych (o 1.687,5 tys. zł), a także 
zwrotu przez związki wyznaniowe nienależnych odsetek w kwocie 4.445,8 tys. zł, 
w związku z częściowym uchyleniem wyroków sądowych. 

(akta kontroli str. 28-30) 

                                                      
7 Sklasyfikowane w rozdz. 01034 § 0690 – wzrost o 1.835,2 tys. zł. 
8 Sklasyfikowane w rozdz. 85502 § 2350 – wzrost o 5.943,1 tys. zł. 
9 Sklasyfikowane w rozdz. 75011 § 0690 – wzrost o 3.396,4 tys. zł.  
10 Sklasyfikowane w rozdz. 85333 § 0690 – wzrost o 2.893,3 tys. zł. 
11 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2017 r., poz. 1543). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrolą prawidłowości i terminowości ustalenia należności z tytułu dochodów 
budżetowych objęto w Urzędzie losowo wybranych 59 dowodów księgowych12 
w łącznej kwocie 7.307,3 tys. zł (tj. 27,1% dochodów WUW). Należności te zostały 
ustalone terminowo i przypisane do właściwych okresów sprawozdawczych, 
w kwotach zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę tych zapisów, a także 
w wysokościach wynikających z przepisów prawa lub dokumentów określających 
wysokość lub zasady ich ustalenia. W przypadku nieterminowego regulowania 
należności Urząd każdorazowo naliczał i egzekwował należne odsetki. 

(dowód: akta kontroli str. 42-53) 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 997.682,8 tys. zł  
i były wyższe o 6,1% od stanu należności na koniec 2017 r. (tj. o 57.774,3 tys. zł). 
Zaległości wyniosły 966.976,5 tys. zł i były wyższe o 59.595,0 tys. zł od stanu 
zaległości na koniec 2017 r. (tj. o 6,6%). Spowodowane to było głównie wzrostem 
zaległości z tytułu niewyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminy oraz 
z nieuiszczonych należnych opłat z tytułu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa. Przyczyną wzrostu zaległości była niska skuteczność egzekucji 
związana z niewypłacalnością dłużników.   

(dowód: akta kontroli str. 54-68, 2422-2443) 

Badaniem objęto prawidłowość i skuteczność prowadzonych działań 
windykacyjnych w odniesieniu do 30 dłużników13, których zaległości wobec Urzędu 
na koniec 2018 r. wyniosły 3.070,5 tys. zł (32,8% zaległości). Nieprawidłowości 
stwierdzono w działaniach prowadzonych w stosunku do dwóch z tych dłużników 
(opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”).  

 (dowód: akta kontroli str. 69-81, 2016-2050) 

W 2018 roku, Wojewoda Wielkopolski udzielił ulg w spłacie należności budżetowych 
na łączną kwotę 594,4 tys. zł, z tego poprzez umorzenie należności (405,5 tys. zł)  
i rozłożenie ich na raty (189,0 tys. zł). Badanie 10 postępowań administracyjnych 
zakończonych umorzeniem należności (4 postępowania) lub rozłożeniem na raty 
należności (6 postępowań) na kwotę 401,7 tys. zł wykazało, że przyznanie ulgi 
nastąpiło po spełnieniu przesłanek prawnych i faktycznych uzasadniających ich 
udzielenie oraz po dokonaniu rzetelnej analizy sytuacji finansowej, majątkowej 
i bytowej dłużnika (w oparciu o dokumentację potwierdzającą aktualną sytuację 
dłużnika). Postępowania prowadzono w zakresie i na zasadach określonych 
przepisami prawa. Operacje związane z umorzeniem i rozłożeniem na raty 
należności pieniężnych zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 82-159) 

Wojewoda Wielkopolski w 2018 r. udzielił również ulg w spłacie należności 
budżetowych z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa na łączną kwotę 
3.345,5 tys. zł, z tego poprzez odroczenie terminu płatności należności -  
2.476,8 tys. zł i rozłożenie ich na raty - 868,6 tys. zł. Sprawdzono dwa z tych 
postępowań na kwotę 3.111,0 tys. zł. Podjęcie decyzji o przyznaniu ulgi przez 
Wojewodę Wielkopolskiego poprzedzone było każdorazowo pozytywną opinią 
komisji ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg. Stwierdzono, że przyznanie 
ulg nastąpiło po spełnieniu przesłanek prawnych i faktycznych uzasadniających ich 
udzielenie oraz po dokonaniu rzetelnej analizy sytuacji finansowej i majątkowej 
dłużnika (w oparciu o zgromadzoną w toku postępowania dokumentację 
potwierdzającą aktualną sytuację dłużnika). Postępowania prowadzono na 
zasadach określonych przepisami prawa.  
                                                      
12 Wyboru dokonano przy zastosowaniu metody statystycznej (MUS). 
13 Wyboru dokonano w sposób celowy, przy uwzględnieniu okresu przeterminowania należności i kwoty zadłużenia 
sklasyfikowanych w  rozdz. 01095, 71015, 75011 i 75820. 
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(dowód: akta kontroli str. 168-188) 

W Urzędzie, w 2018 r., prawidłowo spisano z ewidencji księgowej należności 
przedawnione na kwotę 14.131,7 tys. zł, z czego 14.081,5 tys. zł dotyczyło grzywien 
nałożonych w drodze mandatów karnych, a 50,2 tys. zł - kosztów wydalenia 
cudzoziemców z terytorium Polski. Należności te przedawniły się ze względu na 
nieskuteczność działań egzekucyjnych realizowanych przez organy egzekucyjne 
(skutkujące upływem 3-letniego bądź 5-letniego okresu ich dochodzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 189-205) 

Wojewoda Wielkopolski, w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonaniem 
w 2018 r. budżetu państwa w części 85/30, zobowiązał gminy do podjęcia działań 
zmniejszających zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 
powiaty, do zintensyfikowania działań windykacyjnych zmierzających do 
wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa wraz ze składaniem stosownych informacji. Ponadto, Wojewoda 
Wielkopolski monitorował i analizował czynności podejmowane przez starostów  
w zakresie poprawy ściągalności należności w oparciu o składane przez nich 
kwartalne informacje. Jak wskazał Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa 
i Nieruchomości Urzędu, pomimo podejmowanych czynności windykacyjnych, efekt 
ściągalności należności pozostaje nadal na niezadowalającym poziomie. Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej podkreślił, że Wojewoda nie posiada żadnych 
instrumentów prawnych umożliwiających intensyfikację ściągalności zaległości od 
dłużników alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 280-293) 

Realizując wnioski pokontrolne w obszarze dochodów, sformułowane w wyniku 
poprzedniej kontroli14, w Urzędzie powołano stosowną komisję ds. opiniowania 
celowości umarzania niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym oraz podjęto działania zakończone umorzeniem należności  
w kwocie 152,0 tys. zł. Ponadto wypracowano i wdrożono mechanizmy kontroli 
zarządczej zapewniające dokonywanie rzetelnej analizy należności w zakresie ich 
wymagalności oraz monitorowanie terminowości działań windykacyjnych 
podejmowanych wobec dłużników.  

(dowód: akta kontroli str. 160-167, 206-268) 

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

1. Opłaty za wydanie paszportu15 w kwocie 34,1 tys. zł pobrane w dniu 28 i 31 
grudnia 2018 r. w trybie transakcji bezgotówkowych (za pomocą kart 
płatniczych), które wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu w dniu 2 i 3 stycznia 
2019 r., zostały zaliczone do dochodów budżetowych roku 2019 zamiast do roku 
201816. Działanie to naruszało § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
budżetu państwa17, zgodnie z którym do dnia 8 stycznia roku następującego po 
roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego m.in.: 
dochody wpłacone do dnia 31 grudnia w biurze usług płatniczych, w instytucji 
płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 354-373) 

                                                      
14 Kontrola wykonania budżetu państwa w 2017 r. 
15 Sklasyfikowane w rozdz. 75011 § 0940. 
16 Nie zostały ujęte na rachunku bankowym Urzędu służącym do rozliczeń dochodów budżetowych roku ubiegłego. 
17 Dz. U z 2018 r., poz. 2225 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości    
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Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że Państwowa Wytwórnia Papierów 
Wartościowych, która dla WUW organizuje możliwość dokonywania wpłat przy 
pomocy kart płatniczych, posługując się przy tym podwykonawcą - innym 
bankiem, nie jest dla WUW inkasentem a przedsiębiorcą - kontrahentem. Wobec 
powyższego dokonano przypisu należności w 2018 r. na konto 240 i środki te 
zgodnie z funkcjonowaniem konta 240 zostały odprowadzone w 2019 r. (a więc 
w roku wpływu ich na rachunek WUW) na rachunek budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 427) 

W świetle przywołanej wyżej regulacji prawnej, wyjaśnienie to nie zasługuje na 
uwzględnienie. NIK zwraca przy tym uwagę, że pobrane opłaty za wydanie 
paszportu w formie transakcji bezgotówkowych (za pomocą kart płatniczych) 
należało zaewidencjonować jako środki pieniężne w drodze, zgodnie z zasadami 
funkcjonowania konta 141 określonego w załączniku 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 Polskiej18 
(dalej: rozpk). 

2. Uzyskane dochody w kwocie 13,0 tys. zł z tytułu kary umownej za odstąpienie od 
realizacji umowy na dostawę laptopów na potrzeby WUW19 zaklasyfikowano 
w rozdz. 75011 do § 0970 (Wpływy z różnych dochodów), zamiast do § 0950 
(Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów). Było to sprzeczne 
z zasadami klasyfikowania dochodów, określonymi w załączniku nr 3  
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych20 (dalej: rkb). Główna Księgowa 
Urzędu wyjaśniła, że spowodowane to było pomyłką.  

 (dowód: akta kontroli str. 374-394, 427) 

3. W Urzędzie, do dnia 4 kwietnia 2019 r., nie podjęto działań zmierzających  
do umorzenia należności w kwocie 43,7 tys. zł21 (wraz z należnymi odsetkami) 
z tytułu kary administracyjnej przypadającej od zmarłego dłużnika, którego dług 
nie podlegał dziedziczeniu, stosownie do art. 64 ust. 1 ufp. Z notatki służbowej 
sporządzonej 4 grudnia 2018 r. przez kierownika oddziału egzekucyjnego 
wynikało, że działania zmierzające do umorzenia tej należności, w tym 
skierowanie wniosku w tej sprawie do Ministra Finansów, podjęte zostaną 
w I kwartale 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 412-415, 2016-2050) 

Niepodjęcie tych działań Główna Księgowa Urzędu tłumaczyła terminami 
posiedzeń komisji do spraw opiniowania celowości umarzania niepodatkowych 
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, nieprzekraczających  
40 tys. zł, które odbywają się raz na kwartał, w zależności od ilości oraz 
złożoności spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 427) 

Zdaniem NIK, wskazywanie przez Główną Księgową Urzędu na terminarz 
posiedzeń tej komisji nie zasługuje na uwzględnienie. Zakres działania komisji 
dotyczył celowości umarzania należności o charakterze cywilnoprawnym, 

                                                      
18 Dz.U. z 2017 r. poz.1911. 
19  Potrąconej w części z wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy a częściowo wpłaconej 
przez wykonawcę. 
20 Dz.U. z 2014, poz. 1053 ze zm. 
21 Sklasyfikowane w rozdz. 71015 § 0570. 
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podczas gdy w przedmiotowym przypadku, umorzeniu podlegały należności 
o charakterze publicznoprawnym. Upłynął ponadto 5-letni termin jej 
przedawnienia. 

Wykazywanie w księgach rachunkowych nieistniejących należności jest 
sprzeczne z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości22 
(dalej: uor). NIK zwraca uwagę, że wniosek o konieczności umorzenia tej 
należności został sformułowany już w wyniku poprzedniej kontroli wykonania 
budżetu państwa w części 85/30 – województwo wielkopolskie. 

4. Przy rozliczeniu wpłat23 w kwocie 10,0 tys. zł z tytułu dotacji podlegającej 
zwrotowi24 nie zastosowano zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 55 
§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa25 (dalej: Op) 
w związku z art. 67 ust. 1 ufp. W efekcie, wpłaty te zaliczano w pierwszej 
kolejności na należność główną, co zmniejszało należne odsetki za zwłokę, które 
nie były już naliczane od uregulowanej należności, podczas gdy powinny one być 
zaliczone proporcjonalnie na poczet kwoty należności głównej oraz kwoty 
odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostawała kwota 
zaległości do kwoty odsetek za zwłokę.  

 (dowód: akta kontroli str. 429-463) 

Z wyjaśnienia Głównej Księgowej Budżetu Wojewody wynikało, że przyjęta 
metodologia zaliczania wpłat jest prawidłowa, gdyż w odniesieniu do tej 
należności w zakresie nieuregulowanym ufp, przepisy działu III Ordynacji 
podatkowej stosuje się wyłącznie odpowiednio. Oznacza to stosowanie 
przepisów z modyfikacjami, a więc nie wprost. Z analizy orzecznictwa sądów 
administracyjnych26 wynika, że zwrot odpowiedni w kontekście przepisów art. 67 
ufp należy rozumieć jako przydatny, właściwy, nadający się, należyty. A zatem, 
organ stosujący prawo nie ma bezwzględnego obowiązku zastosowania 
w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 ufp przepisów art. 55 § 2 
Ordynacji podatkowej. Konstrukcja zaś przepisu art. 67 ufp stanowi pełną 
legitymację do przyjęcia rozwiązania, w którym przepisom działu III Ordynacji 
podatkowej nadany jest walor ,przydatności”, natomiast z całą pewnością  
ww. norma prawna nie nakłada obowiązku stosowania tych przepisów wprost. 

 (dowód: akta kontroli str. 2936-2938) 

W ocenie NIK, zaprezentowana w wyjaśnieniach interpretacja tych przepisów 
jest błędna. W myśl art. 67 ufp. do spraw dotyczących należności, o których 
mowa w art. 60, nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Op. W związku 
z nieuregulowaniem w ufp przepisów określających sposób zaliczania wpłat 
dokonywanych na poczet niepodatkowych należności o charakterze publiczno-
prawnym, zastosowanie znajdują regulacje prawa materialnego przewidziane 
w dziale III Op, które należy stosować z uwzględnieniem istoty i celu tego 
postępowania. W postępowaniu polegającym na zaliczeniu wpłat 
niepokrywających w całości ustalonej kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu 
należało dokonać prostego dostosowania sytuacji do przepisów. Zgodnie 
z orzecznictwem sądowym27 sposób rozliczeń wskazany w art. 55 § 2 Op jest 
wiążący dla organu i nie może on zostać zmieniony ani przez organ podatkowy, 

                                                      
22 Dz.U. z 2018 r., poz.395 ze zm. 
23 Wpłaty nie pokrywały w całości kwoty zaległości i odsetek za zwłokę, 
24 Należność sklasyfikowana w rozdz. 85395 § 2910 przypadająca od dwóch członków zarządu Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Romów. 
25 Dz.U. z 2018, poz.800 ze zm. 
26 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2018 r. ( sygn. akt I SA/Gd 82/18). 
27 Por. wyrok NSA z 14 marca 2013 r. (II FSK 1457/11) i wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2011 r. (III SA/Wa 901/11). 
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ani przez zobowiązanego do zapłacenia zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. 
W szczególności nie jest możliwe zaliczenie dokonanej przez podatnika wpłaty 
jedynie na poczet zaległości głównej albo też na poczet odsetek. 

Dochody budżetowe w części 85/30 – województwo wielkopolskie zostały 
zrealizowane w kwocie 288.163,2 tys. zł, tj. o 10,5% wyższej od zaplanowanej. 
Wykonanie dochodów budżetowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu było o 90,8% wyższe niż zaplanowano. Uzyskanie dochodów wyższych 
od zaplanowanych spowodowane było okolicznościami, których nie można było 
przewidzieć na etapie planowania. Kontrola 27% dochodów wykonanych w Urzędzie 
w 2018 r. wykazała prawidłowe i terminowe ich ustalanie. Na obniżenie oceny 
wykonania budżetu państwa w 2018 r. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu w zakresie dochodów wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości, w tym 
niewykonanie wniosku pokontrolnego, sformułowanego w wyniku poprzedniej 
kontroli wykonania budżetu państwa.  

2. Wydatki  

2.1.  Wydatki budżetu państwa 

Zrealizowane w 2018 r., w części 85/30, wydatki budżetu państwa wyniosły 
5.355.200,0 tys. zł i stanowiły 97,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. 
były one niższe o 155.219,7 tys. zł (tj. o 2,8%), co spowodowane było w głównej 
mierze mniejszymi o 106.246,2 tys. zł wydatkami związanymi z realizacją zadań 
w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w ramach Programu „Rodzina 
500 plus”) oraz mniejszymi o 81.266,5 tys. zł wydatkami przeznaczonymi na wypłatę 
odszkodowań w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także  
mniejszymi wydatkami (o 71.670,0 tys. zł) na sfinansowanie wymagalnych 
zobowiązań Skarbu Państwa.  
Wykonane wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 411.790,1 tys. zł, 
tj. 99,0% planu po zmianach i były niższe od wykonania w 2017 r. o 149.680,3 tys. zł 
(tj. o 26,7%).  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.098,3 tys. zł, tj. 98,3% planu po 
zmianach i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 7,5%.  
Dotacje w części 85/30 województwo wielkopolskie wyniosły 4.769.259,4 tys. zł 
i stanowiły 89,1% ogółu wydatków. Dotacje w wysokości 4.731.496,3 tys. zł  
(99,2% ogółu) zostały wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego 
głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (4.151.175,1 tys. zł) 
oraz ich zadań własnych (432.977,5 tys. z)  

(dowód: akta kontroli str.  464-518, 570-571) 

W toku wykonywania budżetu w części 85/30, plan wydatków zwiększony został 
środkami z rezerw budżetowych o kwotę 894.957,2 tys. zł (tj. o 16,2%), z czego 
z budżetu państwa o kwotę 866.097,2 tys. zł a z budżetu środków europejskich 
o kwotę 28.860,0 tys. zł.  
W kwocie 894.957,2 tys. zł otrzymanych rezerw budżetowych 7.812,4 tys. zł 
pochodziło z rezerwy ogólnej, a 887.144,8 tys. zł z rezerw celowych.   

(dowód: akta kontroli str. 536-558) 

Badaniem objęto 10 zmian zwiększających plan wydatków w części 85/30 budżetu 
państwa na kwotę 406.693,6 tys. zł28, wynikających z rozdysponowania rezerw 
celowych, na podstawie decyzji Ministra Finansów (tj. 45,8% kwot zwiększających 
plan wydatków tymi środkami) oraz wszystkie zmiany zwiększające plan wydatków 
w części 85/30 budżetu państwa na kwotę 7.812,4 tys. zł, wynikające 

                                                      
28 Środki przyznane z rezerw celowych z poz. 26, 45, 52, 70 i 77. 

Ocena cząstkowa 
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z rozdysponowania rezerwy ogólnej na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów 
(tj. 100% kwot zwiększających plan tymi środkami). Stwierdzono, że wnioskowanie 
przez Wojewodę Wielkopolskiego o środki z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb 
i było celowe. W przypadku niewykorzystania środków z otrzymanych rezerw 
budżetowych (1,5% ogółu), Wojewoda Wielkopolski dokonywał ich blokady. 

(dowód: akta kontroli str. 536-558, 565-569) 

Badaniem objęto wykorzystanie środków w kwocie 7.812,4 tys. zł, pochodzących  
z rezerwy ogólnej budżetu państwa (100,0% ogółu), przekazanych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego w formie dotacji pięciu powiatom, gminie oraz jednostce 
administracji zespolonej w województwie. Dotacje powiatom przekazane zostały na 
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na utworzeniu lub 
rozbudowie oddziałów szpitalnych w szpitalach powiatowych29, oraz zamontowaniu 
dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej30. Dotacja dla gminy 
przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych31, a dotacje dla jednostki 
administracji zespolonej w województwie - na prace konserwatorskie32.                                   
Stwierdzono, że przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje pochodzące  
z rezerwy ogólne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczono. 

(dowód: akta kontroli str. 1545-1599, 2501-2697) 

Badaniem objęto wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej Wojewody 
Wielkopolskiego w kwocie 1.449,5 tys. zł przeznaczonych na dofinansowanie pięciu 
zadań inwestycyjnych oświatowych  realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz w kwocie 304,1 tys. zł przeznaczonych na sfinansowanie 
zakupów inwestycyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. Stwierdzono, że przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego 
środki pochodzące z rezerwy ogólnej wykorzystane zostały zgodnie  
z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.  

(dowód: akta kontroli str. 559-564, 1600-1764) 

W 2018 r. Wojewoda Wielkopolski skorzystał z uprawnienia określonego  
w art. 177 ufp i  podjął decyzję o zablokowaniu kwoty 45.392,7 tys. zł planowanych 
wydatków (w tym  44.277,8 tys. zł z tytułu dotacji przekazanych jst na realizację 
zadań). Stwierdzony nadmiar środków budżetowych, będący podstawą decyzji 
Wojewody, był wynikiem przede wszystkim  znacznego zmniejszenia liczby osób, 
uprawnionych do otrzymania świadczeń w ramach pomocy społecznej oraz 
rezygnacji podmiotów z przyznanych środków na realizację zadań inwestycyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 575-702) 

Wojewoda Wielkopolski terminowo przekazał jst informacje o kwotach dotacji 
zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 r. na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i ich zadań własnych. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 
2018 r., Wojewoda Wielkopolski rozdysponował pomiędzy poszczególne jst 
dotacje33 w kwocie 4.089.401,0 tys. zł. W swojej dyspozycji Wojewoda pozostawił 
kwotę 52.119,6 tys. zł (1,3% całości dotacji zaplanowanych dla jst). Po zmianach  
w planie wydatków wprowadzonych w trakcie 2018 r. (zwiększenia planu dotacji dla 

                                                      
29 Powiat Pilski – Dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii  
z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, Powiat Gnieźnieński – 
Podniesienie, jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, Powiat Pleszewski - Rozbudowa, 
modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego 
wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym oraz 
Powiat Kępiński – Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - etap II. 
30 Powiat Kolski – Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole. 
31 Miasto Poznań - Wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu i zawalenia kamienicy  
w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 323, które miały miejsce 4 marca 2018 r. 
32 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Renowacja zniszczonej zewnętrznej elewacji zabytkowej Kolegiaty pw. 
Św. Andrzeja Apostoła w Choczu. 
33 Dane dotyczą dotacji podzielonych w grupach dotacje i subwencje i wydatki majątkowe. 
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jst) i częściowym rozdysponowaniu przyznanych środków, na koniec 2018 r.  
w części 85/30 pozostały niepodzielone dotacje w kwocie 15.583,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 703-718, 929-936) 

Badaniem prawidłowości przyznawania, przekazywania oraz rozliczenia  
wykorzystania dotacji objęto wydatki w kwocie 2.514.752,50 tys. zł34 (tj. 52,7% ogółu 
dotacji) przeznaczone na realizację przez jst zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz zadań własnych. Dotacje zaplanowano w wysokościach wynikających ze 
sporządzonych przez jst kalkulacji potrzeb i przekazywano w terminach 
umożliwiających realizację zadań. Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego 
dotacje były wystarczające na realizację przez jst objętych kontrolą zadań.  

 (dowód: akta kontroli str. 744-928, 3332-3535) 

Wojewoda Wielkopolski oceniał stopień realizacji zadań finansowanych dotacjami 
celowymi, w ramach części 85/30, m.in. poprzez kwartalne analizy wykonania 
budżetu oraz analizy sprawozdań z realizacji zadań, a także w oparciu 
o przeprowadzane kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji. Jak wyjaśnił 
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu, dobór odpowiednich narzędzi, form 
i sposobu nadzoru oraz częstotliwość podejmowanych działań pozostawione zostały 
do decyzji poszczególnym wydziałów Urzędu lub jednostek podległych Wojewodzie 
wykonawców budżetu. W sytuacji stwierdzonych odchyleń w zakresie rzeczowej 
i finansowej realizacji zadań żądano dodatkowych wyjaśnień. Dodatkowo cyklicznie 
zbierano informacje o nadmiarze posiadanych środków, celem wdrożenia 
mechanizmów uelastycznienia budżetu, tj. podejmowania decyzji o blokowaniu 
planowanych wydatków budżetowych, bądź dokonywania przeniesień wydatków 
w drodze stosownych zarządzeń wojewody. 

(dowód: akta kontroli str. 941-983) 

Na koniec 2018 r. zobowiązania w części 85/30 budżetu państwa wyniosły  
22.648,6 tys. zł i były wyższe o 1.448,7 tys. zł od kwoty zobowiązań na koniec  
2017 r.  Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1064-1065, 2444-2474, 3536-3540) 

Przeciętne zatrudnienie35 w 2018 r, w części 85/30, wyniosło 3 758,0 osób i było 
wyższe w porównaniu do 2017 r. o 23 osoby (tj. o 0,6%). W szczególności, 
zatrudnienie zwiększono w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (o 58 osób) 
w związku z utworzeniem 9 stanowisk ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców 
i 21 stanowisk ds. legalizacji pobytu cudzoziemców oraz przejęciem z dniem 
1 stycznia 2018 r. od samorządu województwa wielkopolskiego zadań z zakresu 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń 
rodzinnych i świadczenia wychowawczego. 

Wydatki na wynagrodzenia w części 85/30 wyniosły 208.922,3 tys. zł (tj. 99,5% 
planu), z tego w Urzędzie – 52.571,0 tys. zł. Na nagrody dla pracowników Urzędu 
przeznaczono kwotę 5.537,8 tys. zł, z tego dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe - 11,0 tys. zł.    

(dowód: akta kontroli str. 984-992, 1060-1063) 

W 2018 r., wydatki majątkowe w części 85/30 budżetu państwa wyniosły  
156.043,0 tys. zł (tj. 95,7% planu po zmianach). Były one wyższe od wykonania  
w 2017 r. o 31.889,7 tys. zł, tj. o 20,4%. W trakcie roku dokonywano zmian w planie 
wydatków majątkowych. Każdorazowo, w przypadku przeniesień wydatków 

                                                      
34 Dotyczyło dotacji przeznaczonych na realizację zadań  realizowanych w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej i rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i wychowania 
przedszkolnego, oraz z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a także 
wyposażenia i doposażenia szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
35 W przeliczeniu na pełne etaty. 
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majątkowych jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł lub wydatków na inwestycje 
budowlane, Wojewoda Wielkopolski uzyskał zgodę Ministra Rozwoju i Finansów. 
Realizacja w 2018 r. wydatków majątkowych nie pozwoliła na osiągnięcie 
wszystkich założonych efektów, co głównie wynikało z rezygnacji podmiotów 
z przyznanego dofinansowania zadań inwestycyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 996-1020) 

W 2018 r. w części 85/30 budżetu państwa wystąpiły wydatki w kwocie 558,1 tys. zł, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczyło to wydatków 
majątkowych realizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej z tytułu odtworzenia zużytego sprzętu i wyposażenia, usług remontowych 
(naprawy podnośnika) oraz adaptacji obiektu na magazyn przeciwpowodziowy. 
Analiza przyczyn niezrealizowania wydatków w 2018 r. i realności wykonania zadań 
we wnioskowanym terminie wykazała, że wnioski kierowane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego do Ministerstwa Finansów o przeniesienie wydatków 2018 r.  
do wykorzystania w 2019 r. spełniały warunki określone w art. 181 ufp. Wydatki 
niewygasające zostały zrealizowane w wysokości 558,0 tys. zł w terminie 
wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2018 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego36. 

(dowód: akta kontroli str. 1023-1035, 3541-3542) 

Zrealizowane w Urzędzie37, w 2018 roku, wydatki wyniosły 111.705,5 tys. zł,  
tj. 97,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. były one niższe  
o 43.904,2 tys. zł, tj. o 28,2%, co wynikało głównie z niższych o 99,5% wydatków na 
uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (o 72.050,0 tys. zł). 

Badaniem prawidłowości realizacji wydatków w Urzędzie37, objęto środki budżetowe 
w kwocie 11.791,8 tys. zł (w tym majątkowe w kwocie 3.391,9 tys. zł i bieżące 
w kwocie 8.399,8 tys. zł) na podstawie wybranych metodą MUS 100 dowodów 
księgowych. Zbadane wydatki stanowiły 10,6% ogółu wydatków Urzędu w 2017 r. 
Dokonywane były one w terminach i wysokościach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań oraz z zastosowaniem zasad wydatkowania środków 
publicznych określonych w ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 1131-1157) 

Kontrolą objęto 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z tego osiem 
o wartości poniżej 30 tys. euro, dwa w trybie przetargu nieograniczonego, jedno na 
usługi społeczne oraz jedno przeprowadzone w trybie z wolnej ręki.  
Postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły dostawy artykułów 
przeciwpowodziowych i BHP do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego 
oraz remontu pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, budową sieci strukturalnej, systemu klimatyzacji i wentylacji 
w budynku WUW, w wyniku których zawarto umowy na łączną kwotę 9.798,4 tys. zł. 
Postępowanie w trybie z wolnej ręki na kwotę 113,8 tys. zł dotyczyło remontu 
pomieszczeń sanitarnych w budynku WUW Delegatury w Kaliszu. Natomiast 
zamówienie na usługi społeczne obejmowało usługi pocztowe, zaś maksymalna 
wartość brutto zawartej umowy wynosiła 1.823 tys. zł. Kwota wydatków 
poniesionych w 2018 r. z tytułu umów zawartych w wyniku przeprowadzenia  
ww. zamówień publicznych wynosiła 2.606,9 tys. zł. Analiza dokumentacji 
dotyczącej ww. zamówień (o wartości przekraczającej 30.000 euro) wykazała, że 
wszystkie objęte kontrolą postępowania przeprowadzone zostały zgodnie  
z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
                                                      
36 Dz.U. z 2017 r., poz. 2426. 
37 Jako organu obsługującego Wojewodę. 
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publicznych38 oraz w zarządzeniu Dyrektora Generalnego w sprawie realizacji 
zamówień publicznych w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 1174-1330) 

Objęte kontrolą postępowania o wartości poniżej 30 tys. euro dotyczyły zakupu: 
ulgowych usług transportowych (ulga 50% w komunikacji krajowej); samochodu 
osobowego; dostawy, instalacji i konfiguracji terminali do rejestracji czasu pracy 
(RCP) w celu rozbudowy istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Budynkiem; usług sportowo-rekreacyjnych; zorganizowania i przeprowadzenia kursu 
nauki języka angielskiego; elementów służących do modernizacji systemu 
ostrzegania i alarmowania w lokalizacjach w Kaliszu, Poznaniu i Koninie; usługi 
pośrednictwa w wynajmie nieruchomości, przeznaczonej pod działalność statutową 
Urzędu, a także usługi doradztwa budowlanego (sprawdzenie dokumentacji 
projektowej). Łączna wartość zawartych umów wynosiła 425,5 tys. zł. Stwierdzono, 
ze siedem postępowań przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi procedurami 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. 

(dowód: akta kontroli str. 1381-1388) 

W 2018 r. nadzór i kontrola realizacji budżetu sprawowana przez Wojewodę 
Wielkopolskiego, na podstawie art. 175 ust. 1 ufp obejmowały w szczególności 
dokonywanie kwartalnych analiz  informacji o wykonaniu dochodów i wydatków 
budżetowych przedkładanych przez jednostki organizacyjne podległe dysponentowi 
części budżetowej 85/30. Województwo wielkopolskie oraz dyrektorów i kierowników 
komórek organizacyjnych Urzędu, kontrolę jst w zakresie realizacji zadań oraz 
wykorzystania środków z dotacji, a także monitorowanie sposobu realizacji 
sformułowanych wniosków i zaleceń. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Finansów  
i Budżetu w zależności od wyników przeprowadzanych analiz, w razie potrzeby, 
kierowane były do adresatów ww. informacji stosowne wystąpienia o charakterze 
nadzorczym. Stopień wdrożenia zaleceń podlegał bieżącej weryfikacji w ramach 
realizacji zadań przypisanych Wydziałowi Finansów i Budżetu (np. czynności 
związanych z blokowaniem planowanych wydatków budżetowych, przeniesieniami 
wydatków na zasadach ustalonych w ufp.) 

(dowód: akta kontroli str. 1048-1057) 

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

1. W przypadku zakupu (za kwotę 25 tys. zł) usługi pośrednictwa w wynajmie 
nieruchomości na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
naruszono obowiązujące w WUW procedury udzielania zamówień publicznych  
o wartości niższej niż równowartość 30 tys. euro, określone w § 1 ust. 2, § 2 ust. 
1 i 2 lit. a oraz § 3 ust. 2 i 3 załącznika do Zarządzenia Dyrektora Generalnego  
z 27 czerwca 2018 r. Z ustaleń kontroli wynika bowiem, że zlecenie biuru 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (zleceniobiorcy) czynności 
pośrednictwa zmierzających do wynajęcia nieruchomości biurowych nastąpiło 
faktycznie co najmniej w lipcu 2018 r.39, w sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne  
za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania nie przeprowadziły wcześniej 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w tym nie złożyły wniosku o jego 
udzielenie oraz nie przygotowały projektu stosownej umowy regulującej zasady 
jego realizacji (w tym zakres zlecenia, zasady ustalania wynagrodzenia). 
W rezultacie, do 26 listopada 2018 r. nie uregulowano formalnie zasad 

                                                      
38 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986. 
 
 
39 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia z dnia 26 listopada 2018 r. pośrednik 23 lipca 2018 r. dokonał prezentacji 
pierwszej nieruchomości (przy ul. Zwierzynieckiej 9). 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

15 
 

współpracy z wyłonionym w trybie niekonkurencyjnym, biurem pośrednictwa,  
to zaś wyszukiwało i prezentowało zleceniodawcy kolejne oferty40. Dopiero po 
zrealizowaniu usługi, 26 listopada 2018 r. (po 10 dniach od podpisania umowy 
najmu stanowiącej przedmiot zlecenia), zawarte zostało z biurem pośrednictwa 
porozumienie41 określające m.in. wysokość należności pośrednika i zasady 
płatności (porozumienie to poprzedzone zostało wnioskiem o udzielenie 
zamówienia z 16 listopada 2018 r. – a więc złożonym dzień po podpisaniu 
umowy najmu, które miało miejsce 15 listopada 2018 r.). Jako przyczyna 
odstąpienia od trybu konkurencyjnego postępowania (rozeznania rynku) 
wskazany został przy tym specyficzny charakter zadania, wymagający  
od Wykonawcy doświadczenia, znajomości rynku nieruchomości oraz 
odpowiedniej bazy lokali (§ 6 ww. zarządzenia42), a także brak możliwości 
uprzedniego określenia kwoty wynagrodzenia, co w okolicznościach niniejszej 
sprawy nie znajduje potwierdzenia (na rynku usług pośrednictwa Miasta 
Poznania funkcjonuje wiele podmiotów mogących potencjalnie świadczyć 
przedmiotową usługę, znane są zasady ustalania prowizji biur pośrednictwa, 
niezbędna powierzchnia przedmiotu najmu a także funkcjonujące w obrocie 
stawki czynszu, co umożliwia oszacowanie wartości zamówienia dla potrzeb 
przygotowania postępowania).  

(dowód: akta kontroli str. 1261-1330) 

 Umowa najmu na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
zawarta została z innym niż zleceniobiorca podmiotem, zajmującym się 
pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz wynajmem i zarządzaniem 
nieruchomościami, który sam ogłaszał na swojej stronie internetowej, 
bezpośrednio, możliwość najmu powierzchni biurowej w 11-kondygnacyjnym 
budynku43, przedstawiając tam szczegółowe informacje (w tym m.in. rzuty 
każdego piętra), a także oferując wiele udogodnień (pełną sieć strukturalną, 
drugie niezależne źródło zasilania, parking, ochronę i monitoring, sprzątanie biur) 
jak również „elastyczne” warunki najmu. 

(dowód: akta kontroli str. 1412-1474) 

Dyrektor Biura Obsługi i Informatyki odpowiedzialnego za to postępowanie44,  
w wyjaśnieniach wskazał, że z informacji podanych przez pośrednika wynikało,  
iż wynagrodzenie za usługę pośrednictwa będzie wynosić połowę miesięcznego 
czynszu. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie miało być należne dopiero  
w przypadku zawarcia umowy najmu, zgodnie z wyjaśnieniami, niemożliwe było 
wcześniejsze jego oszacowanie. Mogło to nastąpić dopiero po zawarciu umowy 
najmu i nastąpiło z chwilą podpisania porozumienia, tj. 26 listopada 2018 r.  
Z wyjaśnień tych wynikało ponadto, że w skład zakupionej usługi pośrednictwa 
wchodziło: znalezienie lokalu i jego prezentacja, negocjacje stawki czynszu  
i okresu zawarcia umowy, a także dodatkowych usług – w zakresie miejsc 
parkingowych, poczekalni dla klientów, jak również pośredniczenie  
w sformalizowaniu umowy najmu.  

(dowód: akta kontroli str. 1523-1544) 

 W ocenie NIK, przedstawione wyżej okoliczności świadczą o tym, że 
wydatkowanie kwoty 25 tys. zł na usługi pośrednictwa w wynajmie nieruchomości 

                                                      
40 W okresie od lipca do końca października 2018 r. zaprezentowanych zostało w ten sposób 11 lokalizacji. 
41 Porozumienie nr 194/2018  
42 W brzmieniu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczących zakupu niestandardowych, specjalistycznych usług, 
dostaw lub robót budowlanych, pracownik merytoryczny uzasadnia dokonanie zakupu u konkretnego wykonawcy, bez 
przeprowadzenia rozeznania cenowego. 
43 W budynku, w którym ostatecznie wynajęta została powierzchnia biurowa za pośrednictwem zleceniobiorcy. 
44 Biuro Obsługi i Informatyki działa w obszarze nieruchomości, gdyż do zakresu jego obowiązków należy m.in. 
gospodarowanie powierzchnią w nieruchomościach użytkowanych przez Urząd i administrowanie nimi.  
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na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nastąpiło 
z naruszeniem kryterium rzetelności i zasady efektywnego gospodarowania 
środkami publicznymi (art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp).  

2. Nadzór Wojewody Wielkopolskiego nad rozliczeniem przez Miasto Poznań 
przekazanej mu dotacji celowej w kwocie 438 tys. zł, pochodzącej z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa sprawowany był nierzetelnie. Dotacja przeznaczona 
była na dofinansowanie zadania związanego z przyznaniem zasiłków celowych, 
osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu i zawalenia budynku 
mieszkalnego położonego przy ul. 28 czerwca 1956 r. Miasto Poznań zgodnie  
z § 6 umowy dotacji zobowiązane zostało do weryfikacji celowości przyznanych 
zasiłków na podstawie oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności 
karnej (przez osoby, którym przyznano zasiłki), a następnie na podstawie § 8 
umowy, do przesłania ich do Wojewody Wielkopolskiego wraz z rozliczeniem 
końcowym. 

Miasto Poznań nie przekazało oświadczeń, stanowiących podstawę wypłaty 
zasiłków w  kwocie 19,5 tys. zł, a przekazane  oświadczenia nie zostały złożone 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dopiero w trakcie kontroli NIK Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej wystosował do Miasta Poznań pismo  
o uzupełnienie brakujących oświadczeń. Oświadczenia te osoby, którym 
przyznano świadczenia45, przedłożyły do Urzędu Miasta Poznania dopiero  
w trakcie kontroli NIK46. 

(dowód: akta kontroli str. 1545-1583) 

3. Wydatki w łącznej kwocie 113,1 tys. zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 
konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny zaklasyfikowane 
zostały do działu 750 (Administracja publiczna), zamiast do działu 851 (Ochrona 
zdrowia), co było sprzeczne z zasadami klasyfikowania wydatków publicznych 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych47. 

(dowód: akta kontroli str.1131-1148, 2898-2919) 

Z wyjaśnienia Głównej Księgowej Urzędu wynikało, że wydatki na 
wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich klasyfikowano w dz. 750 
rozdz.75011 zgodnie z ustalonym planem budżetu, który obowiązywał na 2018 r. 
oraz, że w taki sposób klasyfikowano te wydatki  od wielu lat. 

(dowód: akta kontroli str.  2894-2897) 

NIK nie podziela tego stanowiska, wskazując, że stosownie do art. 15 ust. 4 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia48, działalność 
konsultanta wojewódzkiego jest finansowana ze środków pozostających 
w dyspozycji właściwego wojewody, a nie w ramach planu finansowego 
właściwego urzędu, obsługującego wojewodę. Zgodnie z zasadami 
przejrzystości finansów publicznych, określonymi w art. 39 ust. 1 pkt 1 ufp, 
wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów, określających 
rodzaj działalności. Zważywszy zatem, że działalność konsultantów 
wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny bezsprzecznie jest związana 
z ochroną zdrowia, wydatki z tego tytułu należało zaklasyfikować w odpowiednim 
dziale i rozdziale. 

                                                      
45 Na podstawie decyzji z 2018 r.. 
46 Tj. 1 i 2 kwietnia 2019 r. 
47 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm. 
48 Dz. U. z 2017 r., poz. 890 ze zm. 
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4. W Urzędzie, w 2018 r. zakupy sprzętu komputerowego o wartości poniżej  
10 tys.  zł finansowano ze środków przeznaczonych na wydatki i zakupy 
inwestycyjne, czym naruszano § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa49. W efekcie, wydatki poniesione na zakup 
zestawów komputerowych na łączną kwotę 1.050,5 tys. zł klasyfikowano w § 606 
jako zakupy inwestycyjne, zamiast w § 421 jako zakup wyposażenia w ramach 
wydatków bieżących. Działanie takie naruszało zasady klasyfikowania  
wydatków określone w załączniku nr 4 do rkb.     

dowód: akta kontroli str. 2730-2893) 

 W wyjaśnieniu Główna Księgowa Urzędu, podała, że wydatki te dotyczyły 
systemów komputerowych użytkowanych w sieci Urzędu, połączonych w jedną 
całość. Przytoczyła również wytyczne Ministra Finansów50 wskazujące, że zakup 
zestawu komputerowego, którego wartość zakupu nie przekraczała kwoty 
określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (wówczas 3,5 tys. zł) należało zakwalifikować jako wydatek 
bieżący a w przypadku zakupu grupy komputerów, o sposobie klasyfikacji 
decydować miała wartość i charakter umowy zakupu. Zgodnie z tymi wytycznymi 
w sytuacji, gdy łączna wartość jednorazowo zakupionych komputerów opiewała 
na kwotę wyższą niż kwoty określone w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  
o podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione wydatki należało 
zakwalifikować w paragrafie 606. 

(dowód: akta kontroli str. 2698-2703) 

Wyjaśnienie to nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią objaśnień 
zamieszczonych w załączniku nr 451 do rozporządzeniu Ministra Finansów  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zakupy 
inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego 
wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej  
w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane 
jednorazowo. W związku z powyższym w paragrafie 606 powinny być 
klasyfikowane wydatki na zakup środków trwałych o wartości początkowej 
powyżej 10 tys. zł. 

NIK zwraca uwagę, że w Urzędzie nie dokonano zmian w planie finansowym na 
2018 r. w zakresie wydatków majątkowych (sklasyfikowanych w rozdz. 75011  
§ 6060, 6061 i 6062) dotyczących zakupu sprzętu komputerowego o wartości 
poniżej 10 tys. zł, poprzez przeniesienie ich do wydatków bieżących, pomimo 
uwzględnienia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, 
obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. zmian prawnych w zakresie podwyższenia 
wartości początkowej środków trwałych. 

(dowód: akta kontroli str. 1005-1009) 

5. Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które 
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Pomimo tego wymogu, zestawy 
komputerowe o łącznej wartości 297,5 tys. zł ujęte zostały na koncie 011 (środki 
trwałe) po upływie ponad 3 miesięcy od przyjęcia ich dokumentem OT; jeden 
zestaw komputerowy (na kwotę 3,2 tys. zł) został wyksięgowany z konta 080 

                                                      
49 Dz.U. z 2010 Nr 238, poz. 1579. 
50 Pismo z 13 czerwca 2008 r. skierowane do Wojewody Wielkopolskiego. 
51 Por. objaśnienia dot. paragrafu 614. 
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(środki trwałe w budowie – inwestycje) – po 6 miesiącach od przyjęcia   
do użytkowania dokumentem OT oraz jeden zestaw komputerowy na kwotę  
5,3 tys. zł – ujęty został na koncie 080 w lipcu 2018 r. mimo, że zakupiony, 
przyjęty do użytkowania i zaksięgowano na koncie 011 w miesiącu poprzednim. 

(dowód: akta kontroli str. 2722-2778) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównej Księgowej Urzędu, wynikało to z wyjątkowego 
spiętrzenia prac, dokonywania analizy i weryfikacji na koncie 080 nie rzadziej niż 
jeden raz w roku na koniec roku obrotowego, a także z późniejszego wpływu 
dokumentu do Oddziału Obsługi Finansowo-Księgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 2698-2700, 2894-2897) 

6. Otrzymane w 2018 r. środki z rezerwy celowej (poz. 47) w kwocie 814,4 tys. zł  
przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań 
wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych 
z „odmiejscowieniem” niektórych czynności, a także na inne zadania, których 
koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób52, wykorzystane zostały 
w kwocie 32,0 tys. zł, tj. na poziome 4,1% ogółu.  

(akta kontroli str. 537-557, 1939) 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że zaplanowano środki dla 
155 jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2017 r. w rzeczywistości 
zrealizowano większą od prognozowanej liczbę spraw, skutkujących dopłatą  
do zrealizowanych zadań w wysokości 814,4 tys. zł (wg obowiązującego 
algorytmu). Założenia te nie uwzględniały informacji zawartych  
w sprawozdaniach Rb-50 za 2017 r. złożonych przez jst, z których wynikało,  
że tylko 9 jst wydatkowało w 2017 r. środki własne na te zadania zlecone.  
W efekcie, zaplanowanie dotacji na takim poziomie okazało się niezasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 949) 

Okoliczności te wskazują, że w Urzędzie nierzetelnie oszacowano faktyczne 
potrzeby w tym zakresie. 
 

7. W Urzędzie, w 2018 r, nie podjęto działań zmierzających do określenia Gminie 
Szamocin kwoty dotacji przypadającej do zwrotu z tytułu realizacji zadań 
z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 
Gmina Szamocin nie zwróciła niewykorzystanej dotacji53 w kwocie 8,2 tys. zł 
przekazanej w 2017 r. Naruszało to przepisy art. 169 ust. 6 ufp., zgodnie 
z którym, w przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, dysponent części 
budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzję określającą kwotę 
przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.  

Dopiero w wyniku kontroli NIK, Urząd w dniu 27 marca 2019 r. wszczął 
postępowanie administracyjne w sprawie określenia tej Gminie kwoty dotacji 
przypadającej do zwrotu. 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że przed wszczęciem 
postępowania administracyjnego planowano poczekać na rozstrzygnięcie przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi Gminy Dąbie na decyzję 
Ministra Finansów z 31 lipca 2018 r. wydaną w II instancji w tożsamej sprawie, 
dotyczącej dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2016 roku. 

                                                      
52 Sklasyfikowane w rozdz. 75814 w § 2010 
53 Stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą dotacji przekazanej a kwotą wynikającą z liczby zrealizowanych czynności. 
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Z uwagi bowiem na precedensowy charakter sprawy o zwrot dotacji naliczanej 
zgodnie z metodologią54 wprowadzoną w 2016 r., zasadnym wydawało się 
poczekać na rozstrzygnięcie sądu orzekającego w podobnej sprawie. W związku 
z brakiem ostatecznego rozstrzygnięcia sądu postanowiono wszcząć 
postępowanie administracyjne, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie 
sprawy Gminy Dąbie. 

(dowód: akta kontroli str. 1066, 1083)  

8. W Urzędzie, w 2018 r. (a także do końca marca 2019 r.), nie podjęto również 
działań zmierzających do określenia czterem gminom55 kwot dotacji 
przypadających do zwrotu, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy 
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Gminy te nie zwróciły 
niewykorzystanych dotacji50 w łącznej kwocie 22,4 tys. zł, przekazanych 
w 2018 r.  

Obowiązek wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, 
od którego nalicza się odsetki określony został w art. 169 ust. 6 ufp. Urząd, 
w dniu 27 marca 2019 r., przesłał do tych gmin pisma wzywające do zwrotu 
dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1067-1081) 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że z uwagi na krótki okres, 
jaki upłynął od stwierdzenia braku zwrotu środków postanowiono przed 
wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie określenia kwot dotacji 
przypadających do zwrotu za 2018 r. ponownie wezwać ww. gminy do zwrotu 
dotacji, wyjaśniając im raz jeszcze obowiązujący system rozliczania 
przekazywanych na tzw. „sprawy obywatelskie”, co podyktowane było chęcią 
polubownego załatwienia sprawy, bez konieczności wydawania decyzji 
administracyjnych przymuszających ww. gminy do zwrotu dotacji. W jednym 
przypadku jst dokonała zwrotu dotacji w dniu 1 kwietnia 2019 r., a w pozostałych 
przypadkach planowane jest wszczęcie postępowań administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1084) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W ustawie budżetowej na rok 2018 w części 85/30 – województwo wielkopolskie  
zaplanowano wydatki z budżetu środków europejskich w wysokości 585,0 tys. zł.  
Na podstawie decyzji Ministra Finansów o rozdysponowaniu rezerw celowych, plan 
wydatków budżetu środków europejskich w części 85/30 zwiększony został  
do kwoty 29.445,0 tys. zł. 

Wydatki budżetu środków europejskich w 2018 r. wyniosły 29.385,4 tys. zł 
i stanowiły 99,8% planu po zmianach. Z budżetu środków europejskich w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2019 sfinansowano 
projekty realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  
związane ze zwiększeniem skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji 
ratowniczych i usprawnieniem systemu ratownictwa w transporcie kolejowym,  
a w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze  projekt realizowany przez 
Państwową Straż Rybacką dotyczący doposażenia Państwowej Straży Rybackiej  
w Poznaniu w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów 
ustawy o rybactwie śródlądowym. 

W Urzędzie w 2018 r. nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich.  
                                                      
54 Tj. na podstawie liczby zrealizowanych czynności, mediany czasu realizacji poszczególnych zadań oraz należnej stawki za 
roboczogodzinę. 
55 Szamocin, Wągrowiec, Gołańcz i Krzymów. 
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(dowód: akta kontroli str. 532-535, 743, 3542-3568) 

2.3.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r., w części 85/30 województwo wielkopolskie, realizowano   
w ramach budżetu zadaniowego 74 podzadania, na które wydatkowano kwotę  
5.384.585,4 tys. zł, z czego 5.355.200,0 tys. zł pochodziło z budżetu państwa,  
a 29.385,4 tys. zł z budżetu środków europejskich.  

Badanie 12 podzadań56, o wartości 689.297,1 tys. zł, wykazało, że zaplanowane 
wartości mierników zostały osiągnięte w wyniku realizacji dziewięciu podzadań, 
a w pozostałych trzech57 mierniki kształtowały się na poziomie 50%, 87,5% i 95%. 
Powodem nieosiągnięcia zaplanowanych wartości mierników było m.in.:  

- przeprowadzenie mniejszej niż planowano liczby treningów systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania  w ramach zapobiegawczego, 
bieżącego nadzoru sanitarnego; pobranie mniejszej niż zaplanowano liczby próbek 
oraz wydanie mniejszej niż planowano liczby  opinii dotyczących potrzeb 
inwestycyjnych placówek w ochronie zdrowia.  

W wyniku realizacji w 2018 r. objętych kontrolą podzadań m.in.:  

− zwiększyła się efektywność funkcjonowania systemu ratowniczego wskutek 
osiągnięcia krótszego od zakładanego średniego czasu dojazdu jednostek 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na miejsce zdarzenia (z 9 min. 
i 10 s. do 7 min. i 43 s.), 

− nastąpił wzrost sprawności systemu ratowniczego wskutek wzrostu wskaźnika 
wykrywalności zagrożeń,  

− zapewniono zakładaną liczbę ratowników wodnych na kąpieliskach i miejscach 
wyznaczonych do kąpieli w ramach bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych, 

− wzrósł odsetek obiektów skontrolowanych, wymagających sprawdzenia 
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania 
poważnym awariom przemysłowym,  

− przeszkolono zakładaną liczbę osób podlegających przeszkoleniu z zakresu 
obrony cywilnej,  

− przeprowadzono mniej (o 50%) treningów systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania,  

− osiągnięto zakładany wskaźnik ocenionych pozytywnie projektów mających  
na celu zapewnienie dziennej opieki osobom w podeszłym wieku, 

− wzrosła jakość usług świadczonych klientom pomocy społecznej 
(nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w mniejszej liczbie jednostek 
pomocy społecznej), 

− zmalała liczba osób objętych pomocą społeczną w wyniku realizacji działań 
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

− nastąpił wzrost wydanych orzeczeń ustalających niepełnosprawność 
wnioskodawców, 

                                                      
562.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, 2.3.2.W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz 
przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, 2.3.3.W Obrona cywilna, 13.1.1.W Wsparcie jednostek realizujących 
zadania pomocy społecznej w realizacji zadań, 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 13.1.3.W 
Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia 
się, 19.5.1.W Wspieranie transportu przyjaznego środowisku, 20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju 
systemu opieki zdrowotnej, 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 20.5.2.W Nadzór sanitarny  
i działalność kontrolno-inspekcyjna i 20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. 
57 2.3.3.W Obrona cywilna, 20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej i 20.5.2.W 
Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna 
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− spadła liczba wniosków o wydanie opinii dotyczących potrzeb inwestycyjnych 
placówek w ochronie zdrowia w celu zapewnienia zgodnego z prawem, 
sprawnego i efektywnego ich działania, 

− wzrósł poziom upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia 
wskutek realizacji większej liczby programów o charakterze profilaktycznym, 

− zmalała liczba kontroli w ramach zapobiegawczego, bieżącego nadzoru 
sanitarnego oraz liczba pobranych próbek służących zapewnieniu stosowania 
przepisów prawa dotyczących standardów higieniczno – sanitarnych, 

− poprawił się stan zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się chorób zakaźnych oraz zakażeń (spadła liczba osób, które zachorowały  
na choroby zakaźne na terenie województwa wielkopolskiego). 

 (dowód akta kontroli, str. 2290-2298, 3542-3557) 

Wydatki budżetowe w części 85/30 oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu zostały zrealizowane zgodnie z planem. Na podstawie kontroli 52% 
dotacji udzielonych przez Wojewodę Wielkopolskiego jednostkom samorządu 
terytorialnego stwierdzono prawidłowe ich rozdysponowanie i przekazywanie. 
Objęte kontrolą dotacje budżetowe były wystarczające na realizację wszystkich 
zaplanowanych zadań. W 2018 r. w Urzędzie nie wydano decyzji określających 
pięciu gminom kwotę 30,6 tys. zł dotacji przypadających do zwrotu. Ponadto 
stwierdzono, że w Urzędzie rozliczono dotacje w kwocie 19,5 tys. zł pomimo 
nieprzedstawienia przez gminę wymaganych dokumentów.  

Kontrola 45,8% środków otrzymanych z rezerw budżetowych wykazała ich 
wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Stwierdzono jednak, że w Urzędzie 
nierzetelnie skalkulowano zapotrzebowanie na dotacje dla jst, co skutkowało 
zawyżeniem środków otrzymanych z rezerw celowych o kwotę 782,4 tys. zł.  

Zgodnie z planem zrealizowane zostały wydatki w pozostałych grupach 
ekonomicznych. Kontrolą prawidłowości wydatkowania w Urzędzie środków 
publicznych objęto 10% ich ogółu. Przy realizacji wydatków w kwocie 1.188,6 tys. zł 
(0,02% ogółu) nie przestrzegano wewnętrznych procedur (25 tys. zł) albo przepisów 
wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie sposobu 
klasyfikowania wydatków (1.163,6 tys. zł). 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 85/30 – województwo wielkopolskie i sprawozdań jednostkowych 
Urzędu obsługującego wojewodę: 
− 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 państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy WPR),  

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

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. (Rb-28 NW), 
− 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).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/30  
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent 
trzeciego stopnia) 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 (za wyjątkiem sprawozdań 
Rb-27 i RB-N) oraz formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 1826-2484) 

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

1. W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów za 2018 r. 
sporządzonym przez WUW (dysponenta III stopnia) opłaty w kwocie 34,1 tys. zł 
za wydanie paszportu, pobrane w dniu 28 i 31 grudnia 2018 r. w formie transakcji 
bezgotówkowych (za pomocą kart płatniczych), ujęto w kolumnie „Należności 
pozostałe do zapłaty”, podczas gdy powinny one zostać ujęte w kolumnie 
„Dochody wykonane”, stosownie do § 7 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 34  
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej58 (dalej rsb). Zgodnie z tym przepisem 
w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody 
wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego 
dochodów, powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek 
bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, dotyczące dochodów 
państwowej jednostki budżetowej, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów 
dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy - Prawo 
pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji 
pieniądza elektronicznego oraz wpłaty przekazane do banków w ramach 
zastępczej obsługi kasowej. Nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniu tych 
dochodów było konsekwencją ujęcia opłat za wydanie paszportu na koncie 240 
„Pozostałe rozrachunki” zamiast na koncie 141 „środki pieniężne w drodze”.  

(dowód: akta kontroli str. 354-373, 1993-2050) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że przepisy prawa bilansowego nie 
określają, na jakich kontach należy prowadzić ewidencję księgową związaną 
z formą płatności dokonaną przy użyciu kart płatniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 427) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4b rozpk zakładowy plan kont 
powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań budżetowych lub 
innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. 

2. W jednostkowym sprawozdaniu Rb-N za 2018 rok sporządzonym przez WUW 
(dysponenta III stopnia) wykazano należności wymagalne w kwocie 10,0 tys. zł, 

                                                      
58 Dz.U. z 2018 r., poz. 109 ze zm. 
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dotyczące dłużnika wykreślonego z Krajowego Rejestru Sądowego, którego dług 
nie został przejęty przez następcę prawnego. Wykazanie w sprawozdaniu 
nieistniejących należności naruszało zasady określone w § 12 ust. 5 załącznika 
nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych59 (dalej: rsof). 

(dowód: akta kontroli str. 404-411, 2016-2050, 2253-2285) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że należności przysługujące od dłużnika, są 
zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu i niepodjęcie decyzji o ich 
wyksięgowaniu spowodowane jest prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym 
przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, co do zasadności wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego w stosunku do członków zarządu tej spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 427-428) 

Przywołane wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zgodnie 
z zasadami sporządzania ww. sprawozdania, nie uwzględnia się należności 
przypadających od dłużnika wykreślonego z Krajowego Rejestru Sądowego. Bez 
znaczenia pozostaje zatem sam fakt zaewidencjonowania tych należności 
w ewidencji księgowej. 

3. W jednostkowym sprawozdaniu RB-27 za 2018 r., sporządzonym przez WUW 
(dysponenta części 85/30), należności w kwocie 5,1 tys. zł związane 
z ustaleniem przez Wojewodę dotacji podlegającej zwrotowi i nakazującej jej 
zwrot wykazano wyłącznie jako należności pozostałe do zapłaty, podczas gdy 
powinny one zostać wykazane również jako zaległości, co naruszało § 9 ust. 1 
rsb i § 10 ust. 4 rsof. Skutkowało to niewykazaniem tych należności, jako 
wymagalnych, w jednostkowym sprawozdaniu Rb-N za 2018 rok sporządzonym 
przez WUW (dysponenta części 85/30).   
Nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniu tych należności spowodowane było 
niezasadnym uznaniem ich za sporne. 

W wyniku kontroli NIK dokonano korekty sprawozdania jednostkowego RB-27 
i Rb- za 2018 sporządzonych przez WUW (dysponenta części 85/30). 

(dowód: akta kontroli str. 1906-1931, 1960-1962, 2396-2419, 2936-2938) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe oraz 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzone przez dysponenta 
części 85/30 – województwo wielkopolskie oraz przez Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu (dysponenta III stopnia). Sprawozdania łączne zostały 
sporządzone przez dysponenta części 85/30 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu 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 (za wyjątkiem sprawozdania Rb-27 
i Rb-N60) prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  
Na sformułowanie tej opinii nie miały wpływu stwierdzone nieprawidłowości, z uwagi 
na ich stosunkowo niewielką skalę i charakter. 

                                                      
59 Dz.U. z 2014, poz.1773. 
60 Nieprawidłowości w tym zakresie były głównie skutkiem niewłaściwego sposobu zakwalifikowania zdarzeń w ewidencji 
księgowej. 
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VI. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) prawidłowe ujmowanie dochodów w okresie przejściowym, 

2) wprowadzenie u dysponenta części uregulowań zapewniających zgodne 
z obowiązującymi przepisami rozliczanie wpłat z tytułu należności 
publicznoprawnych, 

3) uwzględnienie w planie finansowym Urzędu obowiązujących zasad finansowania 
i klasyfikowania sprzętu komputerowego o wartości poniżej 10 tys.  zł,  

4) wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających terminowe 
wydawanie decyzji określających gminom kwoty dotacji przypadających  
do zwrotu,   

5) wzmocnienie nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie prawidłowości 
udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, a także rzetelności 
przyjmowanych rozliczeń z wydatkowania środków pochodzących z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. 

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 Poznaniu. 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. 
 

Poznań, dnia 19  kwietnia 2019 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Izabela Chlebowska-Gąszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

Przemysław Grad 
 główny specjalista kontroli państwowej 

 

......................................................... 
Podpis 
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Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK w powyższym tekście dokonano 
sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej poprzez zastąpienie użyte na str. 18 
(akapit trzeci od dołu) liczby „8,2” „liczbą 5,4”. 
 
 
Poznań, dnia 6  czerwca 2019 r.                                                  Przemysław Grad 
                                                                                  główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

                                                                                                                                                                   Podpis  


