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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 roku, część 86/37 – Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Krośnie 

Jednostka 
kontrolowana 

 
 

Kierownik jednostki 
Kontrolowanej 

 
Podstawa prawna 

 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, 
zwane dalej SKO lub Kolegium 
 
Mariusz Zając, Prezes SKO od dnia 16 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1.  Stanisław Tobolewski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

2. Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/37/2019 z 30 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 86/37 Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Krośnie w związku z wykonywaniem budżetu państwa 
i planu finansowego jednostki finansowanej w ramach tej części budżetu państwa.  

Ocenie podlegały w szczególności: 
- wyniki analizy porównawczej w zakresie wykonania dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetowych, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku 
realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,  
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- analiza porównawcza dochodów budżetowych, 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 

wydatkowanych środków, 
- prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych, 
- analiza stanu zobowiązań, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 
- analiza wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
- prawidłowość sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz. 489  
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

SKO jest organem odwoławczym w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu 
terytorialnego. Organizację i zakres działania reguluje ustawa o samorządowych 
kolegiach odwoławczych2. 
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów3, Prezes SKO jest dysponentem odrębnej części 
budżetu państwa. Jednocześnie pełni on funkcję dysponenta środków budżetowych 
III stopnia w zakresie realizacji dochodów i wydatków SKO. W ramach części 
finansowano zadania realizowane przez Kolegium, jako organu wyższego stopnia 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należące do 
właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekania w innych sprawach 
na zasadach określonych w ustawach. 
W 2018 r. SKO uzyskało 650 zł nieplanowanych dochodów budżetowych zaś 
zrealizowane wydatki wyniosły 1.525.655,76 zł (dział 750 Administracja publiczna, 
rozdział 75016 Samorządowe kolegia odwoławcze). 
 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 86/37 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie oraz wykonanie 
planu finansowego. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych w opisie celu i zakresu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Kontrola poprawności sporządzania i ewidencjonowania dokumentów księgowych, 
przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 98 dowodów/zapisów księgowych 
o wartości 235,1 tys. zł (15,4% wydatków ogółem) wykazała, że wszystkie badane 

zdarzenia gospodarcze miały miejsce, wydatki prawidłowo ujęto w ewidencji 
księgowej i zakwalifikowano do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej. 
Poniesiono je sposób legalny, gospodarny i celowy, a płatności z nich wynikające 
uregulowano terminowo. 

Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań rocznych za 2018 r. wykazała, że 
były one wiarygodne, a dane w nich podane wynikały z ewidencji księgowej. 
Sporządzono je terminowo, w wymaganej szczegółowości oraz zostały podpisane 
przez upoważnione osoby. 

W 2018 r. nie zrealizowano zaplanowanych wartości mierników wskaźnika 
podzadania w ramach budżetu zadaniowego. Wynikało to z większej liczby spraw, 
jaka wpłynęła do SKO oraz wielkości środków otrzymanych na wynagrodzenia 
pozaetatowych członków Kolegium. 

Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły procedury kontroli dowodów księgowych 
oraz kontroli zarządczej. W SKO nie zapewniono właściwej realizacji funkcji 
kontrolnej poprzez zastosowanie zasady „podwójnej pary oczu”. W kontroli ustalono, 
iż dekretowaniem oraz sprawdzaniem pod względem formalnym i rachunkowym 
dowodów księgowych zajmowała się jedna osoba, a obowiązujące w Kolegium 
procedury kontroli zarządczej to sankcjonowały. 

                                                      
2 ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570 
3 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz 
określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1177 ze zm.) 
4 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.  
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V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. SKO uzyskało 650,63 zł nieplanowanych dochodów budżetowych 
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75016 – Samorządowe kolegia 
odwoławcze, co stanowiło 63,7% dochodów zrealizowanych w 2017 r.5 Dochody 
przekazano na rachunek budżetu państwa w terminie określonym w § 4 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa6. 

Źródłem dochodów był zwrot kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonego 
na rzecz Kolegium przez Naczelny Sąd Administracyjny w kwocie 650 zł (§ 0630) 
oraz zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych 
składek z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych w wysokości 0,63 zł (§ 0940). 
Rok wcześniej SKO uzyskało 1.020 zł dochodów nieplanowanych, które pochodziły 
ze zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 

Na koniec 2017 i 2018 roku, Kolegium nie posiadało należności pozostałych do 
zapłaty, w tym zaległości. 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 17, 76 - 80, 379 - 380) 

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

2. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na 2018 r. w części 86/37 (dział 750, rozdział 75016)7 
wydatki budżetowe SKO zaplanowano w wysokości 1.487,0 tys. zł. 

W 2018 r. Prezes dokonał 17 zmian w planie wydatków budżetowych SKO, w tym 
11 przesunięć pomiędzy paragrafami. Zmiany miały na celu dostosowanie planu do 
aktualnych potrzeb Kolegium. Ostatnia zmiana planu wydatków miała miejsce 18 
grudnia 2018 r. i polegała na zwiększeniu o 1.400 zł kosztów postępowania 
sądowego ze środków rezerwy celowej (§ 4610).  

W trakcie roku budżetowego Minister Finansów (na wniosek Prezesa) zwiększył 
plan wydatków o kwotę 38.655,76 zł. Wydatki zwiększono o środki z rezerw 
celowych, z tego 12.725 zł na koszty postępowań sądowych (§ 4610)8, 14.930,76 zł 
na wypłatę nagrody jubileuszowej etatowemu członkowi Kolegium (§ 4010)9 oraz 
11.000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących SKO (§ 4000)10.  

Z wyjaśnienia Prezesa SKO Mariusza Zająca wynika, iż podczas opracowywania 
planu finansowego na 2018 r. nie zaplanowano wypłaty nagrody jubileuszowej dla 
jednego z etatowych członków Kolegium. Wypłatę nagrody dla członka Kolegium 
zaplanowano w 2019 r., ale w trakcie wdrażania zakupionego w 2018 r. 
oprogramowania kadrowo-płacowego (weryfikacji dokumentów pracowniczych) 

                                                      
5 zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 86/37 została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów za lata 2017 – 2018 
6 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2225) 
7 ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U., poz. 291) 
8 poz. 16 rezerwy celowej – zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 
9 poz. 21 rezerwy celowej – rezerwa na wypłatę nagrody jubileuszowych 
10 poz. 42 rezerwy celowej – środki dla samorządowego kolegium odwoławczego  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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ustalono, iż etatowy członek Kolegium nabył prawo do nagrody jubileuszowej11 
w dniu 6 grudnia 2018 r., a nie jak pierwotnie zakładano 1 lutego 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 420) 

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.525.655,76 zł i był wyższy o 23.052,76 zł 
(o 1,5%) od planu w 2017 r. 

W 2018 r. SKO otrzymało i zrealizowało 1.525.655,76 zł wydatków, co stanowiło 
100% planu finansowego po zmianach oraz 101,6% wydatków zrealizowanych 
w 2017 r. Kolegium wykorzystało wszystkie środki otrzymane z rezerw celowych.  

W 2018 r. i w 2017 r. w SKO nie dokonywano blokady planowanych wydatków 
budżetowych, o których mowa w art. 177 ustawy o finansach publicznych12. 

W strukturze wydatków poniesionych w 2018 r. największą grupę stanowiły wydatki 
bieżące, na które wydano 1.468.677,23 zł, co stanowiło 96,3% wydatków ogółem. 
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano 1.219.490,35 zł, z tego 
847.982,05 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników (§ 4010), 69.948,71 zł 
na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040), 152.775,88 zł na 
składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), 19.358,71 zł na składki na Fundusz 
Pracy (§ 4120) oraz 129.425 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).  
Na inne wydatki bieżące SKO wydało 249.186,88 zł, z tego 43.825,04 zł na zakup 
materiałów i wyposażenia (§ 4210), 13.330,66 zł na zakup energii (§ 4260), 604,80 
zł na zakup usług zdrowotnych (§ 4280), 150.896,82 zł na zakup usług pozostałych 
(§ 4300), 4.204,11 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), 
27.225 zł na koszty administrowania nieruchomością, tj. czynsze za lokale 
i pomieszczenie garażowe (§ 4400), 1.691,60 zł na zakup usług remontowych 
(§ 4270), 196,94 zł na podróże służbowe krajowe (§ 4410), 2.238 zł na różne opłaty 
i składki (§ 4430) oraz 4.973,91 zł na szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700). 

Pozostałe wydatki wyniosły 35.064,05 zł (2,3% wydatków ogółem), z tego 958,74 zł 
przeznaczono na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), 14.030,31 zł na 
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) oraz 20.075 zł na 
koszty postępowania sądowego (§ 4610). 

Na zakupy inwestycyjne wydano 21.914,48 zł (§ 6060), co stanowiło 1,4% wydatków 
ogółem. 

Wydatki zrealizowane w 2018 r. były wyższe o 23.976,68 zł, tj. o 1,6% od tych 
z 2017 r. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydano więcej o 2.147,83 zł 
(o 0,2%), o 23.657,63 zł (o 10,5%) na inne wydatki bieżące oraz o 4.696,80 zł 
(o 15,5%) na pozostałe wydatki. Mniej o 6.525,58 zł, tj. o 23% w porównaniu do 
2017 r. wydano natomiast na zakupy inwestycyjne.  

Wśród wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi największy wzrost 
w porównaniu do 2017 r. nastąpił w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Na 
wynagrodzenia pozaetatowych członków SKO wydano w 2018 r. – 129.425 zł, tj. 
o 12.698 zł (o 10,9%) więcej niż w 2017 r. Wynikało to z większej liczby spraw, jaka 
wpłynęła do Kolegium niż w roku poprzednim13. 
Z innych wydatków bieżących największy wzrost w porównaniu do 2017 r. nastąpił 
w § 4280 Zakup usług zdrowotnych, tj. wydano więcej o 402,80 zł (wzrost 
o 199,4%), w § 4270 Zakup usług remontowych – o 477,48 zł (o 39,3%) i w § 4300 
Zakup usług pozostałych – więcej o 32.473,29 zł (o 27,4%). 

                                                      
11 po 35 latach pracy  
12 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 
13 w 2018 r. wpłynęły 1993 sprawy, a w 2017 r. - 1350 



 

6 

W 2018 r. na okresowe badania 7 pracowników wydano 604,80 zł, tj. więcej 
o 402,80 zł niż rok wcześniej, zaś zakup usług remontowych (naprawa windy 
i sprzętu) kosztowała 1.214,12 zł (wzrost o 477,48 zł).  
W 2018 r. na szkolenia 4 pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej (§ 4270) wydano 4.973,91 zł, tj. o 10.615,35 zł (o 68,1%) mniej niż w 2017r. 

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydano 21.914,48 zł. Wydatki majątkowe 
w 2018 r. były mniejsze o 6.525,58 zł (o 23,0%) od tych z 2017 r., na które wydano 
28.440,06 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarki, drukarki i skanera).  

(akta kontroli str. 6 - 7, 18 - 75, 81 - 180, 419 - 420, 431 - 432, 459 - 465) 

W planie finansowym na 2018 r. zaplanowano 45,0 tys. zł wydatków majątkowych 
(§ 6060) na zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo- 
płacowego i systemu do ewidencji środków trwałych oraz obsługi inwentaryzacji 
wraz ze sprzętem. Zakup oprogramowania był konieczny, ponieważ SKO korzystało 
z programu płacowego i księgowego zakupionego w 1999 r. i w 2004 r., który nie 
współpracował z nowymi systemami informatycznym, a jego parametry i stan 
techniczny był niewystarczający dla potrzeb Kolegium. 
Umową z 18 maja 2018 r. SKO zakupiło licencję zintegrowanego programu 
finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego, a także wdrożenie tego programu. 
Koszt zakupionego i wdrożonego oprogramowania w kwocie 21.914,48 zł 
zaksięgowano, jako wydatek majątkowy. 
Kolegium nie wykorzystało 23.085,52 zł z zaplanowanych wydatków majątkowych, 
ponieważ wartość zakupionego sprzętu do inwentaryzacji oraz oprogramowania do 
ewidencji środków trwałych, z którymi sprzęt współpracuje (w wersji on-line) nie 
mogło być sfinansowane z wydatków majątkowych.  
Decyzjami z 29 maja, 25 października i 22 listopada 2018 r. Prezes dokonał zmian 
w planie finansowym Kolegium, tj. zmniejszył wydatki majątkowe w § 6060 o kwotę 
33.085,52 zł oraz zwiększył wydatki bieżące w § 4210 i w § 4300, odpowiednio 
o 15.160,52 zł i o 7.925 zł. O przeniesieniu wydatków majątkowych w planie 
finansowym, Prezes niezwłocznie poinformował Ministra Finansów (art. 171 ust. 
1 i 3 ustawy o finansach publicznych). 

(akta kontroli str. 6 - 7, 18 - 75, 124 - 131, 143 - 180, 426 - 427) 

Zobowiązania SKO na koniec 2018 r. wyniosły 92.010,35 zł i były o 12.616,42 zł 
(o 12,1%) mniejsze od tych z 2017 r. 
Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) wynosiły 
68.842,40 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 11.772,04 zł, zakupu 
energii (§ 4260) – 1.535,27 zł, zakupu usług remontowych (§ 4270) – 217,36 zł, zaś 
zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 8.084,19 zł. Na koniec grudnia 2018 r. 
zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy (§ 4210) wyniosły 1.493,62 zł, zaś 
z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 65,47 zł.  
Ww. zobowiązania SKO uiściło w wyznaczonych terminach, a tytuły i ich kwoty były 
zgodne z ewidencją księgową SKO.  

W 2018 r. nie stwierdzono przypadków niewykazywania zobowiązań wymagalnych 
w ciągu roku budżetowego i jednoczesnego wykazania na koniec roku wydatków lub 
zobowiązań z tytułu odsetek. 

 (dowód: akta kontroli str. 85 - 112, 181 - 225, 382 - 383) 

2.2. Wydatki z budżetu środków europejskich 

W okresie objętym kontrolą, Kolegium nie realizowało wydatków z budżetu środków 
europejskich.  

(dowód: akta kontroli str. 369) 
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2.3. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

W latach 2017 – 2018 roku przeciętne zatrudnienie w SKO wynosiło 11 osób 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Na pełnych etatach zatrudniono 6 etatowych 
członków14 oraz 5 osób w Biurze Kolegium nieobjętych mnożnikowym systemem 
wynagrodzenia15.  

W 2018 r. na wynagrodzenia pracowników wydano łącznie 917,9 tys. zł, z tego 
265,8 tys. zł dla pracowników Biura oraz 652,1 tys. zł dla etatowych członków 
Kolegium. W 2017 r. na wynagrodzenia wydano 928,4 tys. zł, tj. więcej o 10,5 tys. zł 
niż w 2018 r. (więcej o 21,5 tys. zł dla pracowników Biura oraz mniej o 11,0 tys. zł na 
wynagrodzenia etatowych członków Kolegium).  
W 2018 r. trzem pracownikom wypłacono 22,3 tys. zł z tytułu nagrody jubileuszowej, 
w tym 19,9 tys. zł dla etatowego członka Kolegium. W 2017 r. gł. księgowa 
otrzymała odprawę emerytalną w wysokości 27,3 tys. zł, a etatowy członek 
Kolegium nagrodę jubileuszową w kwocie 5,5 tys. zł. 

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego 
wyniosło 6.954 zł i było niższe o 79 zł (o 1,1%) od wynagrodzenia z 2017 r. Etatowy 
członek Kolegium otrzymał przeciętnie 9.058 zł, tj. więcej o 153 zł (o 1,7%) niż rok 
wcześniej. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Biura 
wyniosło 4.429 zł i było niższe o 359 zł (o 7,5%) od przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 83 - 86, 111 - 112, 124 - 130, 230 - 252,) 

W 2018 r. nie stwierdzono wykonywania zadań na rzecz SKO w innej formie niż 
umowa o pracę. W 2017 z 3 osobami spoza Kolegium Prezes zawarł dwie umowy 
zlecenia i jedną umowę o dzieło. Umowy zlecenia dotyczyły obsługi Kolegium 
w zakresie księgowości16 oraz czynności archiwalnych związanych 
z porządkowaniem dokumentacji z zakresu orzecznictwa17. Wartość umów wyniosła 
odpowiednio 6,5 i 2,0 tys. zł. 
Umowa o dzieło dotyczyła wykonania regałów do archiwum Kolegium. Wartość 
usługi wyceniono na 0,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 253) 

W 2018 r. na nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych SKO 
wydało 13.327,53 zł (§ 4010). Średnia kwota nagrody brutto18 wynosiła 1.211,59 zł. 
Nagrody otrzymało 10 pracowników, a średnia jej kwota to 1.332,75 zł, z tego po 
1.200 zł otrzymało 5 pozaetatowych członków Kolegium, a po 1.465,51 zł 
pracownicy Biura  

(akta kontroli str. 254 - 296, 421) 

Od 2010 r. do chwili obecnej pozostawał nieobsadzony jeden z etatów Biura 
Kolegium. Potwierdziły to kontrole Najwyższej Izby Kontroli odnośnie realizacji planu 
finansowego Kolegium w 2009 r. i w 2014 r. 
W trakcie kontroli przeprowadzonej w 2010 r., Prezes SKO wyjaśnił, iż planuje 
zatrudnić ,,drugiego pracownika w księgowości”, natomiast podczas kontroli 
w 2015 r. stwierdził, iż planował zatrudnić pracownika do spraw księgowych, ale po 
rozmowach z pracownikami Biura uznał, to „za bezcelowe”, gdyż ww. zadeklarowali 
pomoc głównej księgowej. W przypadku dłuższej niedyspozycji gł. księgowego, 
„środki finansowe” z tego etatu miały być wykorzystane na zatrudnienie innego 
księgowego „na czas zamknięty”. 
                                                      
14 o statusie zatrudnienia 01 
15 o statusie zatrudnienia 04 
16 w okresie od 9 stycznia do 31 marca 2017 r. 
17 w okresie od 13 do 27 grudnia 2017 r. i 
18 łączna kwota wydatków na nagrody przez średnie zatrudnienie w 2018 r. (11 osób) 
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(akta kontroli str. 297 - 309) 

W trakcie kontroli Prezes SKO Mariusz Zając wyjaśnił, że w chwili obecnej z uwagi 
„na posiadane warunki lokalowe oraz niewystarczające środki na wynagrodzenia” 
nie jest możliwe zatrudnienie pracownika w księgowości w pełnym wymiarze. 
W styczniu 2018 r. dokonano zmiany zakresu czynności jednego z pracowników 
Biura, poprzez zlecenie dodatkowych zadań z zakresu księgowości, w tym 
zastępstwa gł. księgowej. 

(akta kontroli str. 310 - 316)  

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

2.4. Dobór próby i badanie wydatków 

Kolegium dysponowało procedurą kontroli finansowo-księgowej, tj. „Polityką 
rachunkowości” wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Prezesa z 29 grudnia 
2017 r.19 

 (dowód: akta kontroli str. 317 - 350) 

W kontroli przeprowadzono szczegółowe badanie na wybranej próbie wydatków 
budżetu państwa. Doboru próby wydatków dokonano z zastosowaniem metody 
MUS20 ze zbioru 228 dowodów księgowych stanowiących populację wydatków 
o wartości 368.165,65 zł z wyłączeniem wydatków w paragrafach 4010 – 4080, 
4110 – 4140, 4180, 4200 i 4440.  

Badaniem pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto 
98 dowodów księgowych na kwotę 235.122, 46 zł, co stanowiło 15,4% wydatków 
Kolegium ogółem oraz 63,9% populacji wydatków w grupie wydatków bieżących 
Kolegium. 
Zakres merytoryczny badania obejmował badanie wiarygodności próby 
dowodów/zapisów księgowych pod kątem prawidłowości wartości transakcji, tj. 
wartości zgodnej z fakturą oraz zgodności faktury z zamówieniem lub umową, ujęcia 
na kontach syntetycznych i analitycznych w podziałkach klasyfikacji budżetowej 
i klasyfikacji w układzie zadaniowym oraz w sprawozdaniach budżetowych. 

W badaniu wykorzystano także kwestionariusze, na podstawie, których uzyskano 
odpowiedzi na pytania czy zdarzenia gospodarcze, potwierdzone objętymi badanymi 
dokumentami, miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, czy wynikające 
z nich zobowiązania (płatności) uregulowano w terminie. 

W 2018 r. wydatki nie przekraczały równowartości 30.000 euro, a tym samym – na 
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych21 – SKO nie było 
zobowiązane do stosowania przepisów ww. ustawy. Przy wyborze dostawców 
i  wykonawców usług stosowano zasady udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza 30.000 euro, wprowadzone do stosowania zarządzeniem 
Prezesa z 17 sierpnia 2015 r. 

(akta kontroli str. 148 - 157, 166 - 172, 189 - 225, 417 - 418, 422 - 425) 

Badanie wybranej próby dowodów/zapisów księgowych nie wykazało 
nieprawidłowości. Wszystkie wydatki ujęto w planie finansowym, a objęte nimi 
zdarzenia gospodarcze były legalne, gospodarne i celowe. Ujęto je na właściwych 
kontach syntetycznych i analitycznych w prawidłowych podziałkach klasyfikacji 
budżetowej, zaś płatności z nich wynikające uregulowano w terminie. 

                                                      
19 Zarządzenie nr 11/2017 Prezesa SKO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości 
20 metody monetarnej MUS 
21 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
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Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły kontroli dowodów księgowych. W SKO nie 
zapewniono właściwej realizacji funkcji kontrolnej poprzez zastosowanie zasady 
„podwójnej pary oczu”, tj. dekretowania oraz sprawdzania – pod względem 
formalnym i rachunkowym – dowodów księgowych przez różne osoby.  
W kontroli stwierdzono, iż zgodnie z obowiązującą w Kolegium polityką 
rachunkowości – jedna osoba (główna księgowa SKO) – przeprowadzała kontrolę 
dowodów księgowych, tj. dokonywała wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym, wstępnej kontroli kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
a następnie je dekretowała oraz przyjmowała dyspozycję płatniczą do realizacji. 

(akta kontroli str.148 - 157, 166 - 172, 189 - 225, 317 - 350, 417 - 418, 422 - 425, 
459 - 465) 

Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości22, kierownik jednostki zobowiązany jest do 
właściwej organizacji rachunkowości.  

Prezes SKO Mariusz Zając wyjaśnił, że w celu zapewnienia wymogu prawidłowego 
prowadzenia kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej w najbliższym 
czasie nastąpi zmiana polityki rachunkowości, poprzez wprowadzenie zapisów 
normujących zasady prowadzenia kontroli dokumentacji księgowej. Aby wdrożyć te 
zasady, rozważone będzie zatrudnienie dodatkowego pracownika Biura na część 
etatu lub formalne powierzenie ww. zadań obecnie zatrudnionym pracownikom. 

(dowód: akta kontroli str. 310 - 316) 
 

2.5. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. w ramach budżetu zadaniowego SKO realizowało jedno podzadanie – 
16.1.5 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu 
terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych 
w ustawach. 
Podzadanie miało dwa cele, tj. realizację konstytucyjnego prawa każdej ze stron do 
zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a także realizację 
prawa użytkowania wieczystego do sprzeciwienia się nieuzasadnionej aktualizacji 
lub zmiany stawki opłaty rocznej oraz żądania aktualizacji opłaty lub obniżenia jej 
stawki.  
Miernikiem celu nr 1 był odsetek liczby spraw administracyjnych i podatkowych 
załatwianych w okresie sprawozdawczym w stosunku do ogólnej liczby spraw z tego 
zakresu ujętych w ewidencji, natomiast miernikiem celu nr 2 podzadania – stosunek 
liczby spraw załatwionych w drodze ugody lub orzeczenia do ogólnej liczby spraw 
z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ujętych w ewidencji w danym okresie 
sprawozdawczym. 

Podzadanie obejmowało dwa działania, tj. 16.1.5.1 Orzecznictwo w sprawach 
administracyjnych i podatkowych oraz 16.1.5.2 Dążenie do polubownego 
załatwiania spraw w drodze ugody i odciążenia sądów powszechnych. 
Miernikiem działania 16.1.5.1 był odsetek liczby skarg do WSA na decyzje 
postanowienia Kolegium w stosunku do ogólnej liczby orzeczeń wydanych w okresie 
sprawozdawczym, które mogą być zaskarżone zaś miernikiem działania 16.1.5.2 był 
odsetek liczby sprzeciwów w stosunku do ogólnej liczby spraw załatwionych z tego 
zakresu w okresie sprawozdawczym. 

Na działania te SKO wydało 1.525.655,76 zł z budżetu państwa, tj. 100% planu 
finansowego po zmianach, z czego na działanie16.1.5.1 wydano 1.506.685,44 zł, 

                                                      
22 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) 
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a na 16.1.5.2  – 18.970,32 zł, co stanowiło odpowiednio 98,8% i 1,2% wydatków 
ogółem w układzie zadaniowym.  

W kontroli stwierdzono, iż Kolegium nie zrealizowało zaplanowanych wartości 
mierników wskaźników podzadania. W przypadku celu nr 1 załatwiono mniej spraw 
niż planowano na koniec 2018 r. (miernik zrealizowano na poziomie 88,45%, zaś 
zaplanowano na poziomie 94,00%). W przypadku celu nr 2 załatwiono – w drodze 
ugody lub orzeczenia – mniej spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste niż 
planowano (miernik zaplanowano na poziomie 80,00%, załatwiono 65,71% spraw). 

(akta kontroli str. 368 - 378, 398 - 411, 413 - 416, 428)  

Prezes SKO Mariusz Zając wyjaśnił, iż nieosiągnięcie planowanych wartości 
mierników uzależnione jest od liczby spraw, jakie wpłyną do załatwienia w danym 
roku, od ich skomplikowania oraz czasu potrzebnego na wydanie rozstrzygnięcia. 
Kolegium na te elementy nie ma w istocie żadnego wpływu, nie można, bowiem 
przewidzieć liczby spraw do załatwienia jak również poziomu ich skomplikowania. 
W 2018 r. wpłynęły 1993 sprawy (wzrost o 643 w porównaniu do 2017 r.), tj. więcej 
spraw z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, zwłaszcza z zakresu 
świadczeń rodzinnych (743 w 2018 r., 242 w 2017 r.). 
Według Prezesa nie bez znaczenia dla niższego wykonania mierników był wzrost 
„właściwie wszystkich kosztów funkcjonowania Kolegium” w porównaniu do 2017 r. 
i przyznaniu przez Ministerstwo Finansów „znacznie niższej niż wnioskowało 
Kolegium”, kwoty z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 42 Środki dla 
samorządowych kolegiów odwoławczych). Z tego względu brak było możliwości 
zwiększenia środków na wynagrodzenia pozaetatowych członków Kolegium i tym 
samym większego ich zaangażowania w rozpatrywaniu wpływających spraw. 

(akta kontroli str. 412, 430) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 86/37 ponoszonych przez Kolegium wydatków. Kontrola poprawności 
sporządzania i ewidencjonowania dokumentów księgowych na wybranej próbie 
dowodów/zapisów księgowych nie wykazała nieprawidłowości. Uwagi Najwyższej 
Izby Kontroli dotyczyły procedury kontroli dowodów księgowych, którą realizowała 
jedna osoba. 

3.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez SKO następujących sprawozdań 
za 2018 r.: 
a) roczne sprawozdania budżetowe: 

− Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych 
jednostek budżetowych, 

− Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
− Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 
− Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich w układzie zadaniowym, 
− Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 
− Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji. 
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Badanie przeprowadzono w oparciu o zestawienia obrotów i sald wszystkich kont 
księgi głównej (konta syntetyczne) oraz zestawienia obrotów i sald wszystkich kont 
analitycznych na dzień 31 grudnia 2018 r. (w pliku Excel).  

Kontrola sprawozdań oraz wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że dane 
zawarte ww. sprawozdaniach wynikały z ewidencji księgowej. Stosowane w SKO 
procedury systemu kontroli zarządczej pozwalały w sposób racjonalny zapewnić 
prawidłowość tych sprawozdań. Stosowany Zakładowy Plan Kont pozwalał na 
sporządzenie sprawozdań w wymaganej szczegółowości. Kolegium zidentyfikowało 
i oszacowało ryzyka w obszarze sprawozdawczości. 

W zakresie rzetelności i prawidłowości sprawozdań pod względem merytorycznym 
w sprawozdaniach wykazano wszystkie tytuły odpowiadające treści ekonomicznej 
poszczególnych jego pozycji, niezależnie od tego, na jakich kontach księgowych 
zostały te tytuły ujęte.  

W przypadku sprawozdania Rb – 27 sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
w szczególności analityki do konta 221 pozwalał na prawidłowe wykazanie danych 
w tym sprawozdaniu w zakresie należności pozostających do zapłaty. Terminy 
należności pozostałych do zapłaty wykazanych w sprawozdaniu Rb – 27 przypadały 
na 2018 r. 

Sprawozdania zostały sporządzone i podpisane przez upoważnione osoby, zostały 
oznaczone, co do jednostki je sporządzającej i otrzymującej oraz co do daty ich 
sporządzenia. Sporządzone je terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym. 

(akta kontroli str. 351 - 397) 

W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2018 r. Prezes Kolegium stwierdził, 
iż była ona adekwatna, skuteczna i efektywna.  

W kontroli sprawdzono ryzyko zawodności zakresu finansowego kontroli zarządczej 
Kolegium. Po przeprowadzeniu zgodności tej kontroli na próbie 98 
dowodów/zapisów księgowych (omówionych w pkt 2.4. wystąpienia pokontrolnego) 
stwierdzono, iż ryzyko to Najwyższa Izba Kontroli oceniła, jako niskie mimo, iż 
główna księgowa SKO przeprowadzała jednoosobowo kontrolę dowodów 
księgowych. 

(akta kontroli str. 433 - 465) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Kolegium 
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
sporządzono prawidłowo, w wymaganej szczegółowości i terminowo. 

 

VI. Uwagi i wnioski 

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

1) Niezwłoczne dostosowanie Polityki rachunkowości Kolegium do właściwej 
realizacji funkcji kontrolnej poprzez uwzględnienie w niej zasady „podwójnej 
pary oczu”, tj. dekretowania oraz sprawdzania pod względem formalnym 
i rachunkowym dowodów księgowych przez różne osoby. 
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V. 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 Rzeszowie. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 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 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 
 
 
Rzeszów, dnia 29 marca 2019 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 
 

 
Kontrolerzy 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

             Stanisław Tobolewski 
   gł. specjalista kontroli państwowej 
             

/…/ 
 
 

Cezary Paciura 
gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 
Wiesław Motyka 

/…/ 

                                /…/ 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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