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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. A. 
Mickiewicza 34, zwany dalej Oddziałem lub BiOSG  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

płk. SG Robert Rogoz, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, od 
24 stycznia 2017 r. 

(akta kontroli str. 5) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Marek Wójtowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/21/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

2. Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/22/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
BiOSG, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie 
podlegały w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,  
- realizacja planu finansowego Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz 

prawidłowość i rzetelność sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 
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- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Straż Graniczna (SG) jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją 
przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz 
zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji2. Zadania realizowane przez 
BiOSG w 2018 r. to m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie 
i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie 
nielegalnej migracji, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, 
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie 
ich sprawców w zakresie właściwości SG. Do zadań SG należało również 
przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom oraz kontrola stanu technicznego pojazdów.  
W 2018 r. BiOSG realizował dochody i wydatki jako dysponent III stopnia w dziale 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75406 – Straż 
Graniczna. W 2018 r. dochody BiOSG wyniosły 1.566,5 tys. zł, przy planowanych 
740 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 172.932,5 tys. zł z planowanych 
172.972,8 tys. zł. Oddział nie planował i nie dokonywał wydatków z budżetu 
środków europejskich. 
Zgodnie z art. 8a ustawy o SG w BiOSG funkcjonował Fundusz Wsparcia Straży 
Granicznej (Fundusz). Celem i zadaniem Funduszu było pokrywanie wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania 
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych SG, a także zakup niezbędnych dla ich 
potrzeb towarów i usług. W 2018 r. Fundusz funkcjonował w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia SG3 oraz 
wytyczne Komendanta Głównego SG (KG SG) z dnia 6 października 2016 r. 
w sprawie pozyskania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży 
Granicznej4. BiOSG był dysponentem III stopnia Funduszu. Plan Funduszu po 
zmianach przewidywał przychody i koszty w kwocie 201 tys. zł., które wykonano 
w wysokości 189,1 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie planu finansowego na 
2018 r. BiOSG w Przemyślu oraz planu finansowego Funduszu Wsparcia SG. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki środkami 
publicznymi. Dochody budżetowe ustalane były terminowo i wymierzane 
w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach lub innych dokumentach 
określających wysokość i zasady ich ustalenia. W sposób prawidłowy udzielano ulg 
w spłacie należności oraz ujmowano ich wielkości w księgach rachunkowych. 

                                                      
2 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 

ze zm.) 
3 Dz. U. z  2015 r., poz.181. 
4 Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 95. 
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. 
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W wyniku kontroli 9% zrealizowanych wydatków budżetu państwa stwierdzono, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie o finansach publicznych6 i aktach 
wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe oraz 
sprawozdania za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych. 
W sposób prawidłowy przebiegała również realizacja w 2018 r. planu finansowego 
i zadań Funduszu Wsparcia SG.   

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. BiOSG zrealizował dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75406 – Straż Graniczna w wysokości 1.566,5 
tys. zł, co stanowiło 211,7% planu oraz 145,3% dochodów wykonanych w 2017 r. 
Najwyższe dochody uzyskano z tytułu: 
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych (§ 0580), które wyniosły 835,0 tys. zł (53,3% ogółu), 
co stanowiło 208,7% planu oraz 143,9% dochodów wykonanych z tego tytułu 
w 2017 r. 

- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), które wyniosły 546,7 tys. zł (34,9% 
ogółu), co stanowiło 273,3% planu oraz 208,1% dochodów wykonanych z tego 
tytułu w 2017 r. 

Wyższe - od planowanego oraz zrealizowanego w 2017 r. - wykonanie dochodów 
wynikało głównie z większej ilości i wartości decyzji o karach oraz większej 
ściągalności należności przez komorników, czego zaplanowanie jest trudne z uwagi 
na ich specyfikę.  
Pobrane dochody Oddział przekazał na właściwy rachunek dochodów centralnego 
rachunku bieżącego budżetu państwa w terminach określonych w § 4 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa7.  

(akta kontroli, str. 6-57) 

Kontrola 50 zapisów księgowych8 dotyczących realizacji dochodów budżetowych na 
kwotę 796,9 tys. zł, (50,9% wykonanych dochodów w 2018 r.) wykazała, że: 
- dochody prawidłowo zakwalifikowano do kategorii dochodów przypisanych – 

nie występowały dochody nieprzypisane, 
- należności ewidencjonowano na koncie 221 z uwzględnieniem ewidencji 

analitycznej pod właściwą datą i we właściwym okresie sprawozdawczym,  
- należności z tytułu dochodów budżetowych ustalane były terminowo 

i wymierzane w wysokościach określonych w przepisach prawa lub innym 
dokumencie określającym wysokość i zasady ich ustalenia. 

(akta kontroli, str. 58-63) 

Na koniec 2018 r. Oddział posiadał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
6.042,6 tys. zł, w tym zaległości netto 5.645,7 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. 
należności te były wyższe o 1.467,9 tys. zł (tj. o 32,1%), a zaległości o 1.284,6 tys. 
zł (o 29,4%). Największe zaległości dotyczyły:  

                                                      
6 Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. 
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 2225 t.j. 
8 Doboru próby dokonano z zastosowaniem metody PPS (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 

do wielkości) 

Opis stanu 
faktycznego 
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- kar pieniężnych nałożonych na przewoźników w oparciu ustawę z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach9, które na koniec 2018 r. wynosiły 2.509,4 
tys. zł i były o 667,6 tys. zł, tj. o 36,2% wyższe w stosunku do roku ubiegłego, 

- kosztów związanych z wydawaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do 
powrotu, które na koniec 2018 r. wynosiły 2.902,1 tys. zł i były o 645,8 tys. zł, tj. 
o 28,6% wyższe w stosunku do roku ubiegłego.  

Z wyjaśnień Komendanta BiOSG wynika, że: główną przyczyną wzrostu należności 
była niska ściągalność nakładanych i ustalanych w drodze decyzji na podstawie 
ustawy o cudzoziemcach kar pieniężnych oraz kosztów związanych z wydawaniem 
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Egzekucję należności prowadzili 
komornicy skarbowi na podstawie tytułów wykonawczych.  

(akta kontroli, str. 46-49, 64-65) 

Kontrolą objęto 20 zaległości budżetowych na kwotę 570,9 tys. zł (9,4% ogółu 
zaległości). Zaległości te powstały w związku z brakiem wpłaty przez cudzoziemców 
wymierzonych kar na przewoźników oraz ustalonych kosztów związanych 
z wydawaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Oddział 
prowadził systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności, a w przypadku 
braku ich zapłaty, niezwłocznie stosował środki egzekucyjne, określone w ustawie 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji10.   

(akta kontroli, str. 66-191) 

Analiza należności nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wykazała 
należności, które powinny zostać spisane jako nieściągalne. Oddział nie spisywał 
należności. Należności nie były również umarzane i nie dokonywano odroczenia 
terminu ich płatności. Oddział nie opracowywał procedury umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych. 
W 2018 r. Komendant BiOSG wydał 18 decyzji o rozłożeniu na raty należności 
na kwotę 195,2 tys. zł. Analiza dokumentacji dotyczącej 6 należności z tytułu kar 
pieniężnych w kwocie 77,7 tys. zł rozłożonych na raty (w tym 3 o najwyższej 
wartości) wykazała, że wystąpiły przesłanki uzasadniające udzielenie ulg, na 
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. trudna sytuacja finansowa 
i życiowa dłużników. W trakcie prowadzonych postępowań zgromadzono dokumenty 
potwierdzające istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego. 
Należności rozłożone na raty ujmowane były w ewidencji księgowej w sposób 
prawidłowy. 
Nie było należności, które uległy przedawnieniu. Oddział monitorował terminy 
przedawnienia należności. Na bieżąco analizowano terminy przedawnienia 
poszczególnych tytułów należności oraz dokonywano corocznego odpisu 
aktualizacyjnego należności. 
Oddział systematycznie monitorował proces windykacji należności, prowadzonych 
przez Placówki SG. W celu terminowego podejmowania działań windykacyjnych 
Oddział na bieżąco przekazywał do Placówek informacje o dokonanych wpłatach 
należności. Komendanci Placówek SG, do trzeciego dnia każdego miesiąca 
przekazywali do pionu Głównego Księgowego informacje o stanie windykacji 
poszczególnych należności oraz podjętych działaniach w celu ich wyegzekwowania. 
W okresach miesięcznych dokonywano uzgodnień ewidencji księgowej prowadzonej 
w Oddziale z ewidencją prowadzoną w Placówkach. Dane, przekazywane przez 
Placówki, analizowane były pod kątem terminowości i prawidłowości 
podejmowanych działań windykacyjnych. Czynności te nie były dokumentowane. 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 ze zm. 
10 Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm. 
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Prowadzony przez Oddział monitoring nie wykazał nieprawidłowości w windykacji 
należności i w związku z tym nie podejmowano działań usprawniających lub 
dyscyplinujących ten proces w Placówkach oraz nie prowadzono kontroli 
wewnętrznych w tym zakresie.  
Oddział analizował przyczyny i skutki niskiej ściągalności należności, w wyniku 
czego wzmocniono nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań 
egzekucyjnych. Ponadto zobligowano osoby odpowiedzialne do bieżącego 
monitorowania wpłat, niezwłocznego wysyłania wezwań do zapłaty w przypadku 
powstania zaległości i wystawiania tytułów wykonawczych oraz do stałego kontaktu 
z komornikami prowadzącymi egzekucje. 

(akta kontroli str. 192-246) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów.  
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki środkami 
publicznymi. Rozbieżności w realizacji planu były spowodowane trudnościami 
w planowaniu dochodów ze względu na ich specyfikę. Dochody budżetowe ustalane 
były terminowo i wymierzane w wysokościach określonych w obowiązujących 
przepisach lub innych dokumentach określających wysokość i zasady ich ustalenia. 
Należności ewidencjonowano na właściwych kontach księgowych. Prawidłowo 
udzielano ulg w spłacie należności oraz ujmowano ich wielkości w księgach 
rachunkowych. Na pozytywną ocenę zasługują również realizowane przez Oddział 
działania nadzorcze, mające na celu prawidłową realizację dochodów przez 
podległe jednostki.   

 

2. Wydatki budżetu państwa. 

W 2018 r. BiOSG zrealizował wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75406 – Straż Graniczna w wysokości 
172.932,5 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 436,9 tys. zł. Stanowiły one 101,9% 
wydatków określonych w planie finansowym według ustawy budżetowej oraz 99,9% 
wydatków według planu po zmianach. Wykonane wydatki były wyższe o 2.602,1 tys. 
zł (1,5%) od wydatków wykonanych w 2017 r. 
BiOSG nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich, nie wystąpiły 
również wydatki, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego.  
W 2018 r. wykonano wydatki w zakresie programów realizowanych ze środków 
europejskich w wysokości 1.000,9 tys. zł, w tym wkład Unii Europejskiej (UE) 750,7 
tys. zł i wkład Budżetu Państwa (BP) 250,2 tys. zł.  

(akta kontroli, str. 247-251) 

W 2018 r. plan wydatków budżetowych BiOSG nie był zwiększany środkami 
z rezerwy ogólnej. Środkami z rezerwy celowej plan zwiększono łącznie o 2.804,4 
tys. zł, w tym wydatki bieżące o 2.487,7 tys. zł i wydatki majątkowe o 316,7 tys. zł. 
Szczegółowym badaniem objęto dwie rezerwy celowe w łącznej wysokości 453 tys. 
zł (16,1% ogółu) nr 17B - Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem art. 10 tej ustawy (pozycja 33) 
w wysokości 203 tys. zł i nr 4-Z – Organizowanie powrotów przymusowych 
cudzoziemców (pozycja 8) w wysokości 250 tys. zł. Po otrzymaniu decyzji 
o przyznaniu środków wprowadzono odpowiednie zmiany w planie finansowym 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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BiOSG. Wnioskowanie o środki z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb i było 
celowe. 
Środki z rezerwy nr 17B przeznaczone były na uzupełnienie wydatków związanych 
z realizacją zadań SG, w tym na zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, energii 
i w całości zostały wykorzystane na te cele. Środki z rezerwy przyznane zostały 
po wnioskach Oddziału o zwiększenie planu finansowego na 2018 r. i nie mogły być 
ujęte na etapie planowania budżetu. Jak wyjaśnił Komendant BiOSG zgodnie 
z zarządzeniem nr 16 z dnia 16 lutego 2017 r. KG SG w sprawie sposobu i trybu 
planowania budżetu SG11 wysokość wydatków dla Oddziału w 2018 r. zaplanowano 
na poziomie limitów określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (MSWiA). Z uwagi na występujące potrzeby, niezbędnych do 
realizacji ustawowych zadań, których nie było można sfinansować w ramach 
zaplanowanych i przyznanych środków, Oddział jako dysponent III stopnia, w trakcie 
2018 r. występował do KG SG o zwiększenie planu finansowego, jednak nie 
wnioskował o środki z rezerwy budżetowej.  
Środki z rezerwy nr 4-Z przeznaczone były na pokrycie kosztów projektu 
współfinansowanego z udziałem środków europejskich „Organizowanie powrotów 
przymusowych cudzoziemców” Wydatki te nie były ujęte w planie finansowych 
jednostki na etapie konstruowania budżetu, zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych. Środki z rezerwy zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem w wysokości 244,2 tys. zł, tj. 97,7%. Niepełne wykorzystanie 
środków z rezerwy nie było zależne od Oddziału i wynikało głównie z mniejszej 
niż planowano ilości tłumaczeń językowych wobec zatrzymanych cudzoziemców 
oraz mniejszej ilości badań laboratoryjnych i usług hospitalizacyjnych 
dla cudzoziemców.  

(akta kontroli, str. 252-343) 

W porównaniu do 2017 r. struktura wydatków według grup ekonomicznych 
nie uległa istotnym zmianom. Wydatki bieżące stanowiły 93,6% ogółu wydatków 
(w 2017 r. – 92,5%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,4 % (w 2017 r. – 4,7%) 
i wydatki majątkowe 2% (w 2017 r. – 2,7%). Wydatki w poszczególnych grupach 
ekonomicznych realizowano zgodnie z planem finansowym.  
Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły 7.666,2 tys. zł 
(100% planu po zmianach) i były niższe o 162,2 tys. zł (o 2,1%) od poniesionych 
w 2017 r. Przeznaczono je głównie na świadczenia dla funkcjonariuszy, tj. 
równoważniki za brak lokalu mieszkalnego (3.025,5 tys. zł), dopłaty do wypoczynku 
(2.944,7 tys. zł), należności za przejazdy (408,1 tys. zł), równoważniki za remont 
lokalu mieszkalnego (512,6 tys. zł) oraz zasiłki na zagospodarowanie (234,2 tys. zł). 
Wszystkie należne w 2018 r. świadczenia zostały wypłacone. Na koniec roku 
wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 76,8 tys. zł, z tytułu podatku 
od równoważników wypłaconych w grudniu 2018 r. oraz świadczeń wypłacanych 
na podstawie wniosków lub decyzji, złożonych i wydanych pod koniec 2018 r. 
lub początkiem 2019 r. 
Wydatki bieżące BiOSG zostały wykonane w wysokości 161.584 tys. zł (100% planu 
po zmianach). Były one wyższe o 3.958 tys. zł (o 2,4%) od wydatków bieżących 
poniesionych w 2017 r.  
Wydatki na wynagrodzenia i uposażenia w 2018 r. wynosiły 138.858,5 tys. zł12 
i stanowiły 86% wydatków bieżących. Wydatki te były wyższe o 5.068,4 tys. zł 
(o 3,8%) od poniesionych w 2017 r. W planie finansowym według ustawy 
budżetowej, wydatki na wynagrodzenie i uposażenia zaplanowano w wysokości 
135.138 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do kwoty 138.948,4 

                                                      
11 Dz. Urz. KGSG z 2017 r., poz. 9 
12 Według sprawozdania Rb-70 
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tys. zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń i uposażeń funkcjonariuszy oraz 
przyznaniem przez KG SG dodatkowych środków na okresowe zwiększenie 
dodatków służbowych i funkcyjnych dla funkcjonariuszy szczególnie 
zaangażowanych w wykonywanie obowiązków służbowych. Wydatki 
na wynagrodzenia i uposażenia zrealizowano zgodnie z planem po zmianach 
na poziomie 100%. 
Przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wynosiło 4.987,8 zł i w porównaniu do 2017 r. 
było wyższe o 174,9 zł. 

(akta kontroli, str. 344-349) 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2018 r. w BiOSG 
wynosiło 2.319,9 osób i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 3,4 osoby. 
Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi pozostawało na poziomie 2017 r. 
i wynosiło 137 osób. Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w grupie: 
pracownicy korpusu Służby Cywilnej o 5,3 osoby i funkcjonariusze o 8,6 osoby. 
Przeciętny wzrost zatrudnienia związany był z naturalnymi ruchami kadrowymi.  

(akta kontroli, str. 350-359) 

BiOSG w latach 2017-2018 zatrudniał na umowy zlecenie trwające ponad 6 
miesięcy 2 osoby, wykonujące zadania podstawowe. Wydatki z tego tytułu w 2017 r. 
wyniosły 16,6 tys. zł i w 2018 r. - 9,7 tys. zł. 

(akta kontroli, str. 360-390) 

Wydatki majątkowe BiOSG wyniosły 3.685,1 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 
436,9 tys. zł i były niższe o 1.103,6 tys. zł (o 29,9%) od wydatków poniesionych 
na ten cel w 2017 r. W planie finansowym przyjęto realizację 4 zadań 
inwestycyjnych, na które zaplanowano wydatki w wysokości 9.070 tys. zł. W trakcie 
roku w związku z brakiem aprobaty wniosków aplikacyjnych na realizację programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020, zrezygnowano 
z realizacji zadania „Poprawa systemu nadzoru granicy Polsko-Ukraińskiej Segment 
Południowy” o planowanej wartości 6.124 tys. zł. Do planu Oddziału wprowadzono 
również 11 nowych zadań o wartości 409,4 tys. zł oraz zwiększono plan finansowy 
dwóch zadań o 359,1 tys. zł. Plan po zmianach wydatków majątkowych wynosił 
3.714,5 tys. zł i został zrealizowany w 99,2%. Nie zrealizowano jednego zadania 
inwestycyjnego o wartości 29,2 tys. zł – Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bystre. 
Przyczyną było niedostarczenie przez wykonawcę dokumentacji projektowej.  

(akta kontroli, str. 391-418) 

W ramach budżetu zadaniowego Oddział realizował zadanie 2.5. Bezpieczeństwo 
granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, którego celem było zwiększenie sprawności 
zapewnienia bezpieczeństwa granicy. Zadanie to obejmowało dwa podzadania 
2.5.1. Kontrola graniczna, na które wydatkowano 136.192,1 tys. zł oraz 2.5.2. 
Realizacja polityki migracyjnej oraz sprawy cudzoziemców, na które wydatkowano 
36.306,6 tys. zł. Ustalone przez KG SG mierniki realizacji zadań zostały osiągnięte. 

(akta kontroli, str. 541) 

 
Na koniec 2018 r. zobowiązania Oddziału wynosiły 1.675,3 tys. zł i w całości były 
to zobowiązania niewymagalne. Były one wyższe o 157,5 tys. zł (9,4%) 
od zobowiązań na koniec 2017 r. i dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń 
rocznych i uposażeń oraz pochodnych od nich, świadczeń, równoważników 
i dodatków przysługujących funkcjonariuszom, zwrotów kosztów podróży 
służbowych oraz zakupów towarów i usług.  
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie było również przypadków 
niewykazywania zobowiązań wymagalnych w ciągu roku i jednoczesnego 
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wykazania na koniec roku wydatków lub zobowiązań z tytułu odsetek za 
nieterminowe regulowanie zobowiązań. 

(akta kontroli, str. 419-428) 

W 2018 r. BiOSG poniósł wydatki z tytułu odsetek w wysokości 8,2 tys. zł, które 
zostały naliczone od kary umownej, jaką obciążono (poprzez potrącenie z faktury) 
wykonawcę w związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych. 
Obowiązek zapłaty odsetek wynikał z wyroku sądowego. Nie było przypadków 
naliczania i wypłacania odsetek od nieterminowych płatności. 

(akta kontroli, str. 429-458) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w łącznej wysokości 15.563,9 
tys. zł, które stanowiły 9% ogółu wydatków Oddziału oraz 67,6% wydatków 
pozapłacowych. Zbadano 246 zapisów księgowych z populacji 3.308 zapisów, 
w tym 171 zapisów na kwotę 11.136,4 tys. zł wylosowano, a 75 - na kwotę 4.427,5 
tys. zł - dobrano celowo.  
Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów na koncie 130 (subkonto 
wydatki), wygenerowanych z systemu finansowo-księgowego, dotyczących 
wydatków nie mniejszych niż 500 zł. Próba została wylosowana metodą monetarną 
(MUS)13. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki dokonywane były 
zgodnie z planem finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami wewnętrznymi Oddziału. Wydatki poniesione zostały na zakupy i usługi 
służące realizacji zadań ustawowych jednostki. W okresie objętym kontrolą nie 
wystąpiły przypadki nieterminowych płatności zobowiązań skutkujących zapłaceniem 
odsetek, kar lub opłat. Przy realizacji wydatków nie występowały przypadki 
wskazujące na istnienie czynników i mechanizmów korupcyjnych.  
W badanej próbie wydatki w wysokości 4.711,1 tys. zł poniesione zostały 
po udzieleniu zamówienia publicznego, z czego: wydatki po udzieleniu zamówienia 
z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych14 (zwana dalej upzp) 908,8 tys. zł (19,3% łącznej kwoty badanych 
wydatków zrealizowanych po udzieleniu zamówień publicznych), wydatki po 
zastosowaniu trybu udzielania zamówień publicznych – 3.799,5 tys. zł (80,6%) 
i wydatki po zastosowaniu „uproszczonej procedury”15 udzielania zamówień – 
2,8 tys. zł (0,1%).  
Kontrola prawidłowości wyłączania stosowania upzp, zastosowania „uproszczonej 
procedury” udzielania zamówień oraz trybów udzielania zamówień publicznych 
określonych w tej ustawie nie wykazała nieprawidłowości.  

(akta kontroli, str. 58, 459-478) 

Szczegółowej analizie poddano trzy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
– Budowa strzelnicy pistoletowej w m. Przemyśl (przetarg nieograniczony, 

wartość zamówienia 8.018,9 tys. zł brutto, kwota wydatku w 2018 r. – 1.465,8 
tys. zł); 

– Dostawa ciepła do budynków Oddziału (zamówienie z wolnej ręki, wartość 
zamówienia 1.250,7 tys. zł brutto, kwota wydatku w 2018 r. – 317,5 tys. zł); 

– Zakup usług pocztowych (zamówienie z wyłączeniem stosowania upzp 
o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, kwota zamówienia i wydatków 
w 2018 r. - 92,6 tys. zł brutto). 

                                                      
13 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości 
14 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
15 Udzielenie zmówienia z zastosowaniem przepisów, o których mowa w Dziale III, rozdział 6 upzp. 
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W wyniku analizy ww. postępowań nie stwierdzono naruszenia przepisów upzp oraz 
regulacji wewnętrznych obowiązujących w BiOSG. 

(akta kontroli, str. 479-493) 

Zgodnie z art. 13a upzp BiOSG sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewidywał przeprowadzić w danym roku finansowym oraz w wymaganym 
terminie zamieścił go na stronie internetowej. Zgodnie z przyjętym planem 
zamówień po 18 października 2018 r. Oddział nie wszczynał postępowań o wartości 
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 upzp.  
W wymaganym terminie (art. 98 upzp) sporządzono i przekazano Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. 
zamówieniach. 

(akta kontroli, str. 494-511) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. wydatków budżetu 
państwa przez kontrolowaną jednostkę.  
Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wydatki zrealizowano 
w granicach kwot określonych w planie finansowym. Zamówień publicznych 
udzielano zgodnie z przepisami upzp i regulacjami wewnętrznymi jednostki. 

 

3. Sprawozdania. 

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

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

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

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

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

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

(akta kontroli str. 518-568 ) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym i merytorycznym. 

 

4. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. 

a. Wykonanie planu finansowego oraz realizacja zadań Funduszu. 

BiOSG w 2018 r. zrealizował przychody Funduszu w dziale 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 
w wysokości 189,1 tys. zł, co stanowiło 94% planu po zmianach oraz 101% 
przychodów wykonanych w 2017 r. Przychody zrealizowano ze źródeł określonych 
w art. 8a ust. 1 ustawy o SG (tj. ze środków przekazanych przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego i Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) 
w kwocie 189 tys. zł i z zagospodarowania wolnych środków w kwocie 0,1 tys. zł. 
W latach 2015-2018 nie wystąpiły istotne różnice w przychodach Funduszu. 
Zmiany w planie przychodów i kosztów Funduszu została przeprowadzone 
z zachowaniem zasad określonych w art. 29 ust. 9, 10 i 11 ustawy o finansach 
publicznych i były uzasadnione realizacją celów działania Funduszu. 
Fundusz nie posiadał należności pozostałych do zapłaty na koniec 2018 r. 
Nie wystąpiły też należności umorzone, odroczone lub rozłożenie ich na raty.  

(akta kontroli str. 569-594) 

 
Koszty Funduszu w 2018 r. wynosiły 189,1 tys. zł, co stanowiło 94% planu 
po zmianach oraz 101% kosztów wykonanych w 2017 r. Poniesione koszty 
w całości związane były z realizacją zadań Funduszu. W latach 2015-2018 nie 
wystąpiły istotne różnice w kosztach Funduszu.  
Szczegółowym badaniem objęto pełne koszty Funduszu i ustalono, że poniesione 
zostały one na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 39,1 
tys. zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150 tys. zł.  
Środki w kwocie 39,1 tys. zł wydatkowane w ramach realizacji zadań bieżących SG 
przeznaczone zostały w całości na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej oraz 
elementów umundurowania. Na koszty wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 
150 tys. zł składał się zakup 2 samochodów terenowych marki Dacia Duster 
na łączną kwotę 112,2 tys. zł, kamery termowizyjnej Pulsar Helion XP50 na kwotę 
16,2 tys. zł oraz zakup oprogramowania do analizy danych na dyskach twardych 
AXIOM Complete na kwotę 21,7 tys. zł. Zakupione środki trwałe zostały przyjęte 
na stan BiOSG w Przemyślu i uwidocznione w ewidencji środków trwałych. Koszty 
inwestycyjne stanowiły w 2018 r. 79% kosztów ogółem. Wszystkie poniesione 
w 2018 r. koszty były legalne, gospodarne i celowe, a ich skalkulowanie 
i udokumentowanie było rzetelne. Poniesiono je wyłącznie na cele i zadania 
wskazane w ustawie o SG, powołującej Fundusz. W 2018 r. Fundusz nie zaciągał 
kredytów i pożyczek, nie posiadał również zobowiązań, w tym przeterminowanych.  
Kontrolą prawidłowości stosowania procedur, określonych w upzp, oraz wyłączania 
zastosowania tej ustawy objęto całość kosztów Funduszu. W 2018 r. BiOSG 
przeprowadził 5 postępowań na zakupy wyposażenia w ramach wydatków 
bieżących na łączną kwotę 39,1 tys. zł oraz 3 postępowania na zakupy inwestycyjne 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w łącznej kwocie 150 tys. zł. Wszystkich zakupów dokonano w oparciu o przepisy 
art. 4 pkt 8a upzp oraz w zgodzie z procedurami wewnętrznymi. 

(akta kontroli str. 532-568, 595-724 ) 

Na koniec 2018 r. Fundusz nie posiadał wolnych środków finansowych. Średni stan 
środków z 12 miesięcy w roku wynosił 35,8 tys. zł. Zgromadzone na koncie środki 
podlegały lokowaniu overnight. W efekcie takiego zarządzania uzyskano w 2018 r. 
przychód w wysokości 67,53 zł. Taki system zarządzania wolnymi środkami 
nie stanowił zagrożenia dla terminowej realizacji płatności zobowiązań, 
wynikających z zawartych umów.  

 

W ramach Funduszu realizowano zadanie „Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE 
i terytorium RP”, na które w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 189,1 tys. zł, 
co stanowiło 101% wydatków poniesionych na ten cel w 2017 r.  
W Funduszu opracowano szczegółowy plan rzeczowo-finansowy realizacji 
ustawowych celów i zadań. Ze względu na specyfikę realizowanych zadań 
(zdarzenia nieprzewidywalne ilościowo) nie opracowano innych kryteriów ocen - 
stopnia realizacji tych planów i ocen efektywności wykonania zadań - poza analizą 
stopnia realizacji zadań/celów ujętych w planie w układzie zadaniowym. 
W 2018 r. nie wystąpiły sytuacje niedostatecznego stopnia realizacji zaplanowanych 
celów i stopnia realizacji zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym. 

(akta kontroli str. 532 – 568, 584-588) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

b. Sprawozdawczość w zakresie Funduszu. 

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

państwowego funduszu celowego (Rb-40), 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-BZ2) 

oraz  
− sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 

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

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

 (akta kontroli str. 532-568 ) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. planu finansowego 
oraz realizację zadań Funduszu Wsparcia SG. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie 
opiniuje również sporządzone przez kontrolowaną jednostkę sprawozdania 
dotyczące Funduszu.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Uzyskane w ramach Funduszu przychody i poniesione koszty były, realizowane 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprawozdania dotyczące 
Funduszu zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym. 
 

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych.  
 

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 Rzeszowie. 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. 

 

Rzeszów, dnia 29  marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy p.o. Dyrektor 
Wiesław Motyka Marek Wójtowicz 

Główny specjalista k.p. 

/…/ /…/ 
  
  

Stanisław Tobolewski 
Główny specjalista k.p. 

 

                             /…/  

  

 

 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


