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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie1, 
ul. G. Narutowicza 17 B, 70-240 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Owsianny, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie2 
od 18.12.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 9) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 

 

Kontrolerzy 1. Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/9/2019 z  4.01.2019 r.  

2. Małgorzata Wejwer, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/34/2019 z 22.01.2019 r., 

3. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/26/2019 z 14.01.2019 r.,  

4. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/52/2019 z 6.03.2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: RZI. 
2 Dalej: Szef RZI. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego RZI na 2018 r. 
(w ramach wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 29-Obrona narodowa) 
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,  
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 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, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Szef RZI, jako dysponent III stopnia, podporządkowany był Szefowi Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych4. RZI realizował zadania dotyczące infrastruktury wojskowej 
na rzecz jednostek wojskowych, w tym: 1) sprawował w imieniu Ministra Obrony 
Narodowej5 zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w trwałym 
zarządzie MON oraz prowadził ośrodek dokumentacji geodezyjnej w zakresie 
terenów zamkniętych, 2) realizował inwestycje i remonty obiektów budowlanych, 
3) planował, realizował oraz nadzorował bieżącą działalność w obszarze ochrony 
środowiska w administrowanym zasobie, 4) nadzorował gospodarkę ruchomymi 
składnikami majątkowymi infrastruktury prowadzonej przez organy terenowe 
i zaopatrywał oddziały gospodarcze zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 
5) kształtował właściwe warunki zakwaterowania wojsk, 6) zabezpieczał w sprzęt 
kwaterunkowy i przeciwpożarowy jednostki i instytucje wojskowe w rejonie działania 
RZI, 7) sprawował nadzór służbowy nad eksploatacją obiektów i urządzeń 
technicznych, 8) zapewniał zabezpieczenie jednostek i instytucji wojskowych 
w media. 

Zrealizowane przez RZI w 2018 r. dochody budżetowe wyniosły 4 758,7 tys. zł 
(214,4% planu). Wydatki budżetu państwa wyniosły 141 018 tys. zł (100% planu po 
zmianach). W 2018 r. RZI nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich. 

                                                      
4 Dalej: IWspSZ. 
5 Dalej: MON. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykonanie planu finansowego RZI 
na 2018 r. 

W RZI prawidłowo (w odpowiedniej wysokości) i terminowo ustalano oraz 
ewidencjonowano należności z tytułu dochodów budżetowych. Zaległości według 
stanu na 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3 695,1 tys. zł były wyższe o 236,3 tys. zł 
od zaległości na koniec 2017 r. Wynikało to z niezapłacenia przez wykonawców kar 
naliczonych na podstawie zawartych umów, nieopłacenia faktur przez najemców 
za odsprzedaną energię elektryczną i nieuregulowania przez nich podatku 
od nieruchomości. Postępowania w sprawie umorzeń należności pieniężnych 
prowadzone były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa.  

Wydatki objęte badaniem na kwotę 59 060,1 tys. zł (41,9% wydatków 
zrealizowanych) poniesiono z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych7 i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. W rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto cele prowadzonej działalności i uzyskano efekty rzeczowe 
obejmujące m.in: zrealizowanie robót budowlanych związanych z sieciami instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym kanalizacją teletechniczną), sieciami 
elektrycznymi, sieciami systemu łączności, systemem telewizji dozorowej, 
systemem włamania i napadu, infrastrukturą transportową. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała (poza przypadkiem zawyżenia 
kwoty należności) roczne sprawozdania RZI za 2018 r. Sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. 
Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań budżetowych. 

Ujawniona w toku kontroli NIK nieprawidłowość nie miała wpływu na realizację planu 
finansowego w 2018 r. Polegała na niespisaniu należności nieściągalnych 
w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych. Skutkowała zawyżeniem 
należności RZI o kwotę 666 454 zł w sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych za 2018 r.  

V. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane przez RZI dochody wyniosły 4 758,7 tys. zł i były wyższe 
o 2 538,7 tys. zł (tj. 114,4%) od kwoty przyjętej w planie finansowym na 2018 r. oraz 
o 1 580,3 tys. zł (tj. 49,7%) od dochodów wykonanych w 2017 r.  
Wyższa realizacja dochodów wynikała głównie z otrzymanych zwrotów poniesionych 
opłat (w latach wcześniejszych) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (wydanej na wniosek RZI) z tytułu 
trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłaty rocznej za 2017 r. z tytułu 
użytkowania na cele nieleśne, jednorazowego odszkodowania z tytułu 
przedwczesnego wyrębu drzewostanu8 oraz dochodów uzyskanych z tytułu kary 

                                                      
6 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. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: uofp. 
8 Zwrot należności w łącznej kwocie 2 386,9 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 
 

umownej9 wraz z odsetkami10 zapłaconej przez wykonawcę (w wyniku wyroku 
sądowego).  
Dochody ujęte w § 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, rozdziale 
75220-Zabezpieczenie Wojsk, uzyskane w wysokości 2 479 tys. zł, stanowiły 52,1% 
dochodów ogółem. Ujmowane w § 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów uzyskane w wysokości 1 303,4 tys. zł - 27,4%, a w § 0970-
Wpływy z różnych dochodów na kwotę 887,5 tys. zł - 18,6% dochodów ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 15-16, 728-729) 

Szczegółowym badaniem objęto 98 dowodów księgowych dotyczących dochodów 
budżetowych o łącznej wartości 4 285 tys. zł, tj. 90% dochodów ogółem. Doboru 
próby 39 dowodów księgowych na kwotę 4 079 tys. zł dokonano metodą monetarną 
PPS11 na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych, z wyłączeniem zapisów księgowych dotyczących transakcji o małej 
wartości (poniżej 500 zł). Próbę dochodów dobranych celowo stanowiło 66 
dowodów księgowych na kwotę 206,1 tys. zł. Dobór losowy obejmował 85,7% 
dochodów ogółem, a celowy 4,3%. 

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 771) 

Badanie wykazało, że w RZI prawidłowo zakwalifikowano dochody do kategorii 
dochodów przypisanych i nieprzypisanych. W przypadku zaliczenia dochodów do 
kategorii przypisanych, należności z tytułu tych dochodów, których termin płatności 
przypadał na bieżący rok budżetowy, były ujmowane na koncie 221-Należności 
z tytułu dochodów budżetowych pod datą ich powstania, natomiast zapłata 
i rozliczenie należności były zaewidencjonowane pod datą wynikającą z wyciągu 
bankowego. W przypadku należności, których termin płatności przypadał 
na następny rok budżetowy, ujmowano je w księgach rachunkowych na koncie 226-
Długoterminowe należności budżetowe. Należności z tytułu dochodów budżetowych 
uprzednio zaewidencjonowane na koncie 226-Długoterminowe należności 
budżetowe przeksięgowane zostały na konto 221-Należności z tytułu dochodów 
budżetowych w wysokości raty należnej na dany rok budżetowy. Należności z tytułu 
dochodów budżetowych były ustalane terminowo i wymierzane w wysokości 
określonej w przepisach prawa, decyzjach, umowach lub innych dokumentach 
określających wysokość lub zasady ich ustalania w odniesieniu do danego rodzaju 
należności. 

(dowód: akta kontroli str. 15-35) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w RZI wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
5 679,4 tys. zł. Dotyczyły one głównie należności ujętych w rozdziale 75220-
Zabezpieczenie Wojsk, § 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów na kwotę 2 600,4 tys. zł (tj. 45,8%)12 oraz w § 0970-Wpływy z różnych 
dochodów w wysokości 1 682,8 tys. zł (tj. 29,6%)13. Zaległości według stanu 
na 31.12.2018 r. wyniosły 3 695,1 tys. zł i były wyższe o 236,3 tys. zł, tj. o 6,8% 
od zaległości na koniec 2017 r. W 2018 r. należności dotyczyły 40 dłużników 
(w porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost o jednego dłużnika). 

(dowód: akta kontroli str. 11, 67-69, 621) 

                                                      
9  Kara umowna na kwotę 514,7 tys. zł. 
10  Odsetki w kwocie 64,9 tys. zł. 
11 Metodyka analogiczna jak dla metody statystycznej – prawdopodobieństwo proporcjonalne do  wielkości 
kwoty zapisu księgowego. 
12 Dotyczące głównie: kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji zawartych umów, zasądzonych odszkodowań 
za nadpłacone roboty budowlane, odsetek od niezapłaconych należności. 
13 Z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, wynagrodzenia płatnika, podatku od nieruchomości, szkód. 
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W RZI prowadzono systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności Skarbu 
Państwa według zasad określonych w „Wytycznych dochodzenia należności 
wymagalnych”14. Analizy zadłużenia były prowadzone co miesiąc przez pracownika 
zatrudnionego w Pionie Głównego Księgowego15 w oparciu o zapisy księgi głównej 
Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony 
Narodowej16. Z dokonanej analizy porównawczej zadłużenia (w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca) Główny Księgowy sporządzał meldunek Szefowi RZI. 
Ponadto, Szefowi IWspSZ (dysponentowi II stopnia) przekazywano co pół roku 
informacje dotyczące stanu należności wymagalnych17. 

(dowód: akta kontroli str. 57-66, 77-82, 728-730) 

Szczegółowym badaniem objęto 20 należności z tytułu dochodów budżetowych, 
których termin płatności upłynął (zaległości) na łączną kwotę netto 2 009,1 tys. zł. 
Doboru próby dokonano metodą celową. W wyniku badania ustalono, że RZI 
podejmował skuteczne i adekwatne działania w celu odzyskania zaległości 
w przypadku 15 dłużników zalegających na kwotę 1 342,6 tys. zł. W 2018 r. nie 
spisano należności nieściągalnych w trybie art. 35b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości18 oraz nie umarzano należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 55 uofp. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55, 67-76, 83, 737-738) 

Szef RZI rozłożył na raty należności pieniężne na kwotę 2 555 zł czterem dłużnikom. 
Szczegółowo zbadano 100% należności rozłożonych na raty, które zostały 
naliczone w związku z niesłusznym doliczeniem ryczałtu za dojazdy komunikacją 
miejscową w latach 2016-2017, przy rozliczaniu kosztów krajowych podróży 
służbowych. W wyniku badania należności rozłożonych na raty stwierdzono, 
że według stanu na 31.12.2018 r. spłacono łącznie 432 zł. Do spłaty w następnych 
latach pozostało 2 123 zł. Przed podjęciem decyzji ustalono stan faktyczny 
i wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy (w celu uzasadnienia rozłożenia 
na raty), zgodnie z przyjętymi procedurami i przepisami. Ponadto ustalono, 
że w 2018 r. prawidłowo i terminowo dokonywano wpłat należności pieniężnych 
rozłożonych na raty w 2009 r., na podstawie dwóch umów zawartych z jednym 
dłużnikiem (w związku ze szkodą w mieniu infrastruktury wojskowej).  

(dowód: akta kontroli str. 36-51)  

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

W RZI nie podjęto skutecznych działań w celu spisania należności nieściągalnych. 
W 2018 r. ujęto w ewidencji pięć19 zaległości netto w niżej wymienionych kwotach 
i nie spisano ich pomimo uprzedniego umorzenia postępowań egzekucyjnych:  

- 155 964 zł (odszkodowanie za uszkodzenie bocznicy kolejowej, zasądzone 
10.12.2013 r.), 

- 124 643 zł ( kara umowna za odstąpienie od umowy z 21.12.2007 r.), 
-  377 389 zł (kara umowna za odstąpienie od umowy z 25.04.2012 r.), 
-        5 786 zł (wartość odsprzedanej 18.04.2013 r. energii elektrycznej), 
-     2 672 zł (kara umowna za odstąpienie od trzech umów z 13.05.2009 r. 

i 22.05.2009 r.). 

                                                      
14 Wprowadzonych do stosowania rozkazem dziennym Szefa RZI nr 63/2017 z 30.03.2017 r.  
15 Dalej: PGK. 
16 Dalej: ZWSI RON. 
17 Na portalu pracy grupowej CELDON. 
18 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: uor. 
19 Spośród badanych na łączną kwotę 2 009 078 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Skutkiem powyższego było zawyżenie należności o łączną kwotę 666 454 zł 
w sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
za 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 52-55, 67-69) 

Powyższe było niezgodne z zasadami sporządzania sprawozdań budżetowych 
w zakresie budżetu państwa, określonymi w § 7 załącznika nr 34 do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej20, tj. zawyżono wartości w kolumnach „należności pozostałe do zapłaty, 
ogółem”, „w tym zaległości netto” sprawozdania Rb-27. 
Zastępca Głównego Księgowego wyjaśniła m.in.: należności w stosunku do których 
egzekucja została umorzona przez komornika, w związku z bezskutecznością ich 
dochodzenia powinny być prezentowane na koncie 2210 oraz w sprawozdaniu Rb-
27 do czasu ich umorzenia w całości, na podstawie enumeratywnie wymienionych 
zapisów uofp, z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli zostały spełnione przesłanki 
dopuszczalnego umorzenia określone w art. 56 ust. 1. Przesłanki umorzenia winny 
mieć charakter trwały, a nie okresowy, przemijający. Do umarzania należności 
uprawniony jest kierownik państwowej jednostki budżetowej, w odniesieniu do 
należności, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 tys. zł oraz 
dysponent części budżetowej w pozostałych przypadkach (art. 58 ust. 1 uofp). RZI 
w stosunku do należności na kwotę 124 642 zł dwa razy występował do dysponenta 
części budżetowej z wnioskiem o umorzenie. Dysponent części (II stopnia) zwrócił 
wniosek z adnotacją, iż nadesłane dotychczas materiały postępowania wymagają 
uzupełnienia. Wprowadzone przez Szefa Zarządu do stosowania od 27.07.2015 r. 
„Wytyczne w sprawie dochodzenia należności wymagalnych” (aktualizacja 
z 29.03.2017 r.) określają szczegółowo algorytm postępowania, wykonywania 
czynności w dochodzeniu należności wymagalnych. Specjalista Pionu Głównego 
Księgowego postępował zgodnie z zapisami algorytmu, nie dopuścił do ich 
przedawnienia. Zgodnie ze zmianą zapisów ww. wytycznych, wprowadzoną 
aneksem z 27.11.2018 r. zgodnie ze zmianą przepisów powszechnych, należności 
można dochodzić przez okres 6 lat od dnia otrzymania wyroku. Każde umorzenie 
przez komornika przerywa bieg zdarzenia i od dnia postanowienia o umorzeniu 
przez komornika liczony jest kolejny 6-letni okres na odzyskanie należności. 
Ponowne przekazanie sprawy do komornika odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat 
od ostatniego umorzenia. W związku w powyższym dla wskazanych należności  
nie minął jeszcze 5-cioletni okres ponownego przekazania sprawy do egzekucji 
komorniczej. Zgodnie przepisami uor na wymienione nieściągalne należności 
dokonano odpisu aktualizującego należności i prezentowane w sprawozdaniu 
finansowym (bilansie) należności przedstawiały ich stan faktyczny, tzn. bez 
należności nieściągalnych, natomiast w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
są ujmowane, z uwagi na sposób sporządzania sprawozdania zgodnie z zapisami 
konta 2210. 

(dowód: akta kontroli str. 767, 769-770) 

Zdaniem NIK przepisy art. 35b ust. 1 uor stanowią jednoznacznie, że wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności 
wyszczególnionych w tym przepisie. Natomiast stosownie do art. 35b ust. 3 tej 
ustawy należności nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

                                                      
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. Badanie na wybranej próbie 
dochodów wykazało, że prawidłowo i terminowo ustalano oraz ewidencjonowano 
w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych. RZI 
podejmował skuteczne i adekwatne działania w celu odzyskania zaległości 
w przypadku 15 dłużników zalegających na kwotę 1 342,6 tys. zł. Jednakże 
w przypadku pięciu dłużników zalegających na kwotę 666,5 tys. zł działania te były 
nieskuteczne i nie dokonano spisania należności jako nieściągalnych (mimo, że ich 
egzekucja została umorzona przez komornika).  

2. Wydatki budżetu państwa 

W pierwotnym planie finansowym RZI na 2018 r., ustalony limit wydatków 
budżetowych wynosił 175 150,5 tys. zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki zostały 
zmniejszone o kwotę 34 132 tys. zł (tj. 19,5%). Nie zwiększano planu wydatków 
środkami z rezerw budżetowych (ogólnej i celowej).  
W 2018 r. RZI nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich. 

Zmiany w planie wydatków majątkowych były dokonywane na podstawie: 
1) w zakresie zadań dyrektywnych - sześciu korekt Centralnego Planu Inwestycji 
Budowlanych na 2018 r., otrzymanych z Zarządu Planowania Rzeczowego P8 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Ministerstwie Obrony Narodowej; siedmiu 
korekt Planu Inwestycji Budowlanych o wartości do 2 000 tys. zł na 2018 r., 
otrzymanych z IWspSZ; 2) w zakresie zadań zleconych - pięciu korekt Planu 
Remontów Nieruchomości na 2018 r., otrzymanych z IWspSZ. Zmiany w planie 
wydatków bieżących były dokonywane na podstawie 35 zawiadomień Szefa IWspSZ 
oraz 112 korekt wewnętrznych Szefa RZI. 

(dowód: akta kontroli str. 84-97, 104) 

W 2018 r. nastąpił spadek wydatków ogółem RZI o 46 626,9 tys. zł, tj. o 24,9% 
w porównaniu do 2017 r. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 141 018 tys. zł 
(100% planu po zmianach). Wydatki poniesiono w szczególności na: realizację 
zadań inwestycyjnych w kwocie 47 154,6 tys. zł (33,4% wydatków ogółem), podatek 
od nieruchomości w wysokości 44 607,5 tys. zł (31,6%), zakup energii w kwocie 
23 636,3 tys. zł (16,8%), wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 
8 971,8 tys. zł (6,4%) oraz zakup materiałów i wyposażenia – 4 384,9 tys. zł (3,1%).  

(dowód: akta kontroli str. 93-95, 101-103) 

Wydatki RZI, według grup ekonomicznych, wykonane zostały w 2018 r. zgodnie 
z planem rzeczowym i finansowym. RZI wydatkował na: świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 81,1 tys. zł (0,1% wydatków ogółem), wydatki bieżące 93 782,4 tys. zł 
(66,5%), wydatki majątkowe 47 154,6 tys. zł (33,4%).  
W 2018 r. zrealizowane wydatki majątkowe były niższe o 40 20,6 tys. zł niż 
w 2017 r. (tj. o 46,4% wydatków w tej grupie).  
Wydatki bieżące były niższe o 5 805,6 tys. zł (tj. o 5,8%).  

Największy spadek wydatków w ujęciu wartościowym nastąpił w rozdziale 75204–
Centralne Wsparcie, § 6050–Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych21 oraz 
w rozdziale 75520–Zabezpieczenie Wojsk, § 4270-Zakup usług remontowych22. 
Zmniejszenie wydatków było spowodowane m.in. unieważnieniem procedur 
przetargowych z powodu braku ofert lub braku pokrycia na sfinansowanie 
najkorzystniejszej oferty, przedłużającymi się procedurami związanymi z przejęciem 
gruntów w zarząd MON, nieterminową realizacją robót budowlanych.  

                                                      
21 Spadek o 40 582 tys. zł. 
22 Spadek o 3 026,8 tys. zł. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ujęciu procentowym największy spadek wydatków wystąpił w rozdziale  
75520–Zabezpieczenie Wojsk, w § 4430-Różne opłaty i składki23 oraz  
w § 4300–Zakup usług pozostałych24. Zmniejszenie wydatków w § 4430 było 
spowodowane zmniejszeniem liczby hektarów wyłączonych z produkcji leśnej25, 
w § 4300 wynikało ze zlecenia administratorom (tj. Wojskowym Oddziałom 
Gospodarczym) legalizacji obiektów budowlanych, zmiany terminu realizacji zadań 
własnych i przesunięcie terminu ich realizacji na kolejny rok budżetowy z przyczyn 
niezależnych od RZI26. 

(dowód: akta kontroli str. 101-103, 735-741) 

W 2018 r. wydatki majątkowe zostały poniesione na kwotę 47 154,6 tys. zł 
i przeznaczono je na realizację 44 zadań. W 2018 r. zrealizowano o 14 zadań 
inwestycyjnych mniej w porównaniu do 2017 r. oraz wydatkowano na te zadania 
o 40 820,5 tys. zł mniej niż w roku poprzednim27. 

(dowód: akta kontroli str. 93, 103, 253-257, 608, 738) 

W 2018 r. w RZI na wydatki majątkowe planowano 68 792,5 tys. zł i w planie 
finansowym dokonano zmian, które zmniejszyły limit wydatków na wydatki 
inwestycyjne w rozdziale 75204-Centralne Wsparcie do 47 155 tys. zł. Plan 
wydatków majątkowych (po zmianach) zrealizowano w 100%. Założone na 2018 r. 
efekty rzeczowe w ramach wydatków majątkowych zostały osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli, str. 84, 93, 103, 253, 258-270, 608, 768, 770) 

W 2018 r. RZI zrealizował wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie 
z planem rzeczowym i finansowym na kwotę 81,1 tys. zł (100% planu po zmianach). 
Najwyższe wydatki poniesiono na: gratyfikacje urlopowe żołnierzy - 29,1 tys. zł 
(35,9% wydatków w tej grupie ekonomicznej), ryczałt z tytułu przeniesienia i zasiłki 
osiedleniowe - 28,7 tys. zł (35,4%), dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 
do pracy przy komputerze - 11,0 zł (13,6%). Na koniec 2018 r. nie wystąpiły 
zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 100, 608) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-70 za 2018 r. przeciętne 
zatrudnienie w RZI wyniosło 166,91 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, 
w tym 160,26 osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania 
i 6,65 żołnierzy zawodowych. W 2018 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się 
o 5,69 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, z tego w statusie zatrudnienia 01 
(osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) o 4,55 osoby i w statusie 
zatrudnienia 11 (żołnierze zawodowi) o 1,14 osoby.  
Wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. wyniosły 9 666,8 tys. zł i w stosunku do 2017 r. 
wzrosły o 4,2% (tj. o 388,5 tys. zł). Według danych wykazanych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, zaplanowane 
kwoty wydatków na wynagrodzenia nie zostały przekroczone.  
W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
wyniosło 4 826 zł i w stosunku do 2017 r. wzrosło o 7,7% (tj. o 347 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 93, 98, 101, 608-609, 698-703, 736, 742) 

                                                      
23 Spadek o 74,4%. 
24 Spadek o 60,7%. 
25 Realizacja wydatków wynikała z obowiązku regulowania zobowiązań będących przedmiotem decyzji 
administracyjnych wydanych przez organy Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 
w rejonie działania RZI. 
26 W tym m.in.: aktualizacja mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych położonych w rejonie 
działania RZI, sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej z aktualizacją ewidencji użytków w rejonie 
działania RZI, wydzielenie geodezyjne działek pod inwestycje w ramach zadań inwestycyjnych, wznowienie 
granic terenów będących w zarządzie RZI. 
27 W 2017 r. zrealizowano 58 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 87 975,1 tys. zł. 
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W 2018 r. RZI zrealizował wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 
17,4 tys. zł (100% planu po zmianach). W porównaniu do 2017 r. wydatki te wzrosły 
o 4,1 tys. zł (tj. 30,8%). Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły wynagrodzeń 
wypłaconych z tytułu czasowego pełnienia obowiązków na stanowiskach: Szefa RZI, 
Zastępcy Szefa RZI, Szefa Wydziału Budownictwa, Szefa Wydziału Eksploatacji, 
a także z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie rachunkowości Koleżeńskiej Kasy 
Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy RZI28. 

(dowód: akta kontroli, str. 94, 99, 102, 736, 743) 

Zobowiązania RZI na koniec 2018 r. wyniosły 4 488,4 tys. zł. Największy udział 
w tej kwocie stanowiły zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej (77,5%, 
tj. 3 476,6 tys. zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (14,8%, tj. 665,4 tys. zł), 
składek na ubezpieczenia społeczne (4,3%, tj. 194,3 tys. zł). Na koniec 2018 r. nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli, str. 608-609, 689-690, 760, 762-764) 

W 2018 r. RZI poniósł wydatki29 w łącznej wysokości 680,9 tys. zł na realizację 
trzech prawomocnych wyroków sądowych30, z tego na zapłatę odsetek (§ 4580) 
316,1 tys. zł oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych (§ 4600) 364,9 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 339-412, 732-734) 

W 2018 r. w RZI nie wystąpiły wydatki niewygasające z upływem 2017 r.  
(dowód: akta kontroli, str. 93-95) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 44 618 tys. zł, 
tj. 31,6% wydatków RZI. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, 
odpowiadających wydatkom pozapłacowym oraz wydatkom w kwocie powyżej 
500 zł. Próba została wylosowana metodą monetarną MUS31. Badaniem objęto 
95 zapisów księgowych. W grupie wydatków majątkowych zbadano 36 dowodów 
księgowych na kwotę 38 536,6 tys. zł (tj. 27,3% wydatków ogółem) i w grupie 
wydatków bieżących 56 dowodów księgowych na kwotę 6 081,5 tys. zł (tj. 4,3% 
wydatków ogółem).  

(dowód: akta kontroli, str. 105-110, 246-252, 293-295) 

Stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z: 1) planem finansowym na 
zakupy i usługi służące realizacji celów RZI; 2) zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, tj. w sposób celowy i oszczędny, 3) zasadami: uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru środków służących 
osiągnięciu założonych celów. Wydatków dokonywano w sposób umożliwiający 
terminową realizację zadań. Ponadto, wylosowana próba wydatków została 
poddana ocenie w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych32. Stwierdzono, że prawidłowo 
dokonywano wyboru trybu udzielania zamówień oraz wyłączenia stosowania 
przepisów upzp. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu 44 618 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 111-298, 432-458, 768, 770) 

                                                      
28 Dalej: KKOP. 
29 Według danych ujętych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków.  
30 Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy sygnatura akt VIII Ga 554/17 z  6.02.2018  
r.; wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny sygnatura akt III C 1886/17 
z 11.10.2018 r.; wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 28.04.2017 r. sygnatura akt I C 1090/10. 
31 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
32 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej upzp. 
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W wyniku analizy trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych33, na 
których realizację w 2018 r. wydatkowano 14 415,3 tys. zł, stwierdzono, że: 
1) prawidłowo dokonano wyboru trybu wyłonienia wykonawców; 2) przygotowano, 
przeprowadzono i udzielono zamówienia zgodnie z przepisami upzp; 
3) postępowanie, do którego nie zastosowano przepisów upzp przygotowano, 
przeprowadzono i zawarto umowę zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi RZI34; 
4) wszystkie udzielone zamówienia służyły realizacji zadań RZI35; 5) wszystkie 
zawarte umowy zostały zrealizowane prawidłowo pod względem przedmiotu 
zamówienia, terminów realizacji i wysokości wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 413-551, 772) 

Próba wydatków dobranych celowo36 wyniosła 14 442 tys. zł, tj. 10,2% wydatków 
ogółem i obejmowała 13 dowodów księgowych, z tego 12 potwierdzających wydatki 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26,1 tys. zł, tj. 32,2% 
wydatków w tej grupie ekonomicznej i 0,02% wydatków ogółem oraz jeden rachunek 
wystawiony na podstawie umowy zlecenia. Badaniem objęto następujące 
świadczenia: gratyfikacje urlopowe37, należności za podróże i przeniesienia 
służbowe38, zwrot kosztów przejazdu39, dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo 
powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie 
czynności nieetatowego oficera prasowego RZI40 oraz zwrot kosztów zakupu 
okularów. Wydatki te były badane w zakresie nabycia uprawnień do świadczeń 
poprzez przedłożenie stosownych dokumentów41 oraz prawidłowości naliczenia 
wypłaconych kwot, zgodności z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. 
Badaniem objęto także prawidłowość realizacji umowy zlecenia na prowadzenie 
rachunkowości KKOP oraz wypłaty wynagrodzenia za miesiąc z tego tytułu 
w wysokości 660 zł. W wyniku badania tych wydatków nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 299-338, 736, 741-742, 744-745) 

W efekcie poniesionych nakładów finansowych, w jednostkach i instytucjach 
wojskowych w rejonie działania RZI, uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe:  

                                                      
33 Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali wraz z dostawą 
i instalacją systemu Śnieżnik na terenie kompleksu wojskowego placu ćwiczeń w Stargardzie; zamówienie 
z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby 74 przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie 
działania RZI oraz postępowanie do którego nie zastosowano upzp na świadczenie usług prawnych 
polegających na reprezentowaniu RZI w zakresie powierzonych spraw i na wykonywaniu zastępstwa 
procesowego w RZI.  
34 Tj. „Regulaminem UZP RZI”, obowiązującym od 18.11.2016 r. do 31.07.2018 r. wraz z aneksami. 
35 W zakresie realizowania inwestycji i remontów obiektów budowlanych, zapewnienia zabezpieczenia instytucji  
i jednostek wojskowych w media oraz energię elektryczną. 
36 Poza wydatkami poniesionymi w ramach trzech badanych umów o udzielenie zamówienia, na których 
realizację w 2018 r. wydatkowano 14 415,3 tys. zł.  
37 Na podstawie art. 87 ust. 2 oraz art. 6 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 ze zm.), dalej: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji 
urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 411).  
38 Na podstawie art. 86 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, 
przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1003). 
39 Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. Nr 87 poz. 565, ze zm.). 
40 Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz 
§ 3 pkt 9 i §§ 13-15 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania 
żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108 poz. 1141, ze zm.) oraz decyzji 
nr 203/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie służby prasowej w resorcie obrony 
narodowej (Dz. U. MON Nr 12 poz. 162).  
41 W tym: wyciągi z rozkazów dziennych, decyzje, wnioski o wypłatę danego świadczenia, dokumenty 
potwierdzające wysokość poniesionych kosztów. 
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- wyposażenie technologiczne warsztatu z instalacją olejową i sprężonego 
powietrza, sieć instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, sieć elektryczną, sieć 
systemu łączności, suwnicę, infrastrukturę transportową (wydatkowano  
120 646 tys. zł, z tego zbadano wydatki na kwotę 3 694 tys. zł);  

- sieć instalacji kanalizacyjnej, sieć elektryczną, ogrodzenie z siatki metalowej, 
kontener-agregatorownia, system telewizji dozorowej, system włamania 
i napadu, agregat prądotwórczy, instalację telefoniczną, infrastrukturę 
transportową (wydatkowano 2 506,3 tys. zł, z tego zbadano wydatki na kwotę 
952,1 tys. zł);  

- budynek – centrum dowodzenia, hydrofornię, sieć elektryczną, infrastrukturę 
transportową, sieć instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, sieć paliwową, 
infrastrukturę transportową, inne pozostałe obiekty (wydatkowano łącznie 
15 687,8 tys. zł, z tego zbadano wydatki na kwotę 753,6 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli, str. 246-252, 271-285, 296-298, 692-696) 

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

W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych nie zostały zachowane terminy 
rozliczenia, określone w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa42 oraz w „Wytycznych w sprawie procedur odbiorowych oraz rozliczania 
zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych w RZI”43: 
a) w zadaniu 16066 - Doprowadzenie zasilania energetycznego do magazynów, 
montaż systemów alarmowych oraz wymiana drzwi i krat w budynkach magazynów 
na terenie Komendy Portu Wojennego Świnoujście – środki trwałe przekazano  
do użytkowania 27.02.2019 r., tj. po 163 dniach, licząc od daty opłacenia ostatniej 
faktury 17.09.2018 r.; 
b) w zadaniu 16306 - Budowa budynku Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami 
zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w kompleksie 
wojskowym Bucierz – środki trwałe przekazano do użytkowania 19.02.2019 r.,  
tj. po 116 dniach, licząc od daty opłacenia ostatniej faktury 26.10.2018 r.  

W „Wytycznych”44 określono: „dokumentacyjne zestawienie rozliczeniowe zadania 
należy wykonać w nw. terminach: część finansowa45 – przyjmuje się zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa – do 60 dni od daty opłacenia ostatniej faktury; część 
realizacyjna46 – nie później niż 120 dni od odbioru końcowego zadania.” 

(dowód: akta kontroli, str. 246-252, 286-292, 296-298) 

Główny Księgowy wyjaśnił, że przekroczenie 60-dniowego terminu rozliczenia zadań 
inwestycyjnych, polegającego na przekazaniu do użytku inwestycji, wynikało 
z przyczyn obiektywnych nieleżących po stronie RZI47 oraz kumulacją odbiorów 

                                                      
42 Dz. U. Nr 238 poz. 1579, dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji. 
43 Wprowadzone i zatwierdzone rozkazem Szefa RZI nr 54/2017 z 17.03.2017 r., dalej: Wytyczne. 
44 W punkcie 5, rozdziale 6 pn. „Zasady sporządzania dokumentacyjnego zestawienia rozliczeniowego zadania”; 
wytyczne zostały wprowadzone i zatwierdzone rozkazem Szefa RZI nr 54/2017 z 17.03.2017 r. 
45 Część finansowa zawiera m.in. następujące dokumenty: zestawienie faktur; zbiorcze zestawienie kosztów; 
kopie umów zawieranych przez inwestora. 
46 Część realizacyjna zawiera m.in. następujące dokumenty: arkusz efektów gospodarczych, dokumenty 
ilościowo-wartościowe w zakresie przekazania (likwidacji) środka trwałego do właściwego administratora; wykaz 
dokumentacji odbiorowej przekazanej administratorowi wraz z potwierdzeniem przekazania tej dokumentacji. 
47 Przyczyny nieleżące po stronie RZI to m.in. długotrwała absencja chorobowa pracownika zajmującego się 
ewidencją ilościowo-wartościową, rozwiązanie umowy o pracę nowozatrudnionego pracownika przyuczonego do 
rozliczania zadań inwestycyjnych, przesunięcia innego pracownika z księgowości i konieczność przyuczenia do 
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efektów inwestycyjnych w grudniu 2018 r. Ponadto wyjaśnił m.in.: dokumentacyjne 
zestawienie rozliczeniowe zadania dla części realizacyjnej ustalone w wewnętrznych 
wytycznych – nie później niż 120 dni od odbioru końcowego zadania, należy 
podzielić na następujące etapy: 1) w pierwszym etapie 30-dniowym od odbioru 
końcowego do opłacenia faktury, inspektorzy nadzoru inwestycyjnego Wydziału 
Budownictwa uzgadniają z administratorem oraz użytkownikiem „Arkusz Efektów 
Gospodarczych”48 z podziałem na wyposażenie w środki trwałe, tzn. 
ukompletowanie budynku/obiektu budowlanego. W tym okresie realizowany jest 
również odbiór usunięcia usterek oraz następuje przekazanie do administratora 
w użytkowanie; 2) drugi etap 60-dniowy to rozliczenie finansowe zadania 
inwestycyjnego - Wydział Budownictwa uzgadnia z PGK AEG z załącznikami 
w zakresie porównania nakładów z ewidencją na koncie 080-Środki trwałe 
w budowie. Po uzgodnieniu AEG, Wydział Budownictwa przekazuje do ewidencji 
ilościowo-wartościowej PGK celem ujęcia na ewidencję SAT49 ZWSI RON oraz 
wygenerowania dokumentów księgowych MT50, PT51, z ujęcia bilansowego 
i przekazania dokumentów do Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Komendy 
Portu Wojennego oraz 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego celem ujęcia na ewidencję 
pozabilansową; 3) trzeci etap 30-dniowy związany jest ze sporządzeniem elaboratu 
dla zakończonego zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi, w tym zakresie 
oraz z przepisami wynikającymi z archiwizacji dokumentów i z przepisami 
o ochronie informacji niejawnych, gdy zadanie posiada nadaną klauzulę niejawną. 
Po sporządzeniu elaboratu inspektor nadzoru inwestorskiego przekazuje go do 
kancelarii RZI. 

(dowód: akta kontroli, str. 760-761, 765-766) 

W § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji określono, że inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do 
użytku inwestycji, sporządza rozliczenie inwestycji, w terminie do 60 dni od dnia, 
w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację planu wydatków na 2018 r. 
Wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w uofp i aktach wykonawczych, tj. zgodnie z planem 
finansowym, na wydatki służące realizacji celów jednostki. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań jednostkowych RZI: 
- 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),  
- sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2017 r. o stanie 

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

                                                                                                                                       
rozliczania zadań inwestycyjnych, blokada w 2018 r. vacatów i ich likwidacja od 1.01.2019 r. w ilości 5,5 
stanowiska w Wydziale Budownictwa RZI.  
48 Dalej: AEG. 
49 Ewidencja SAT zawiera informacje w zakresie kwalifikacji środka trwałego do właściwej kategorii środków 
trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (Dz. U. poz. 1864). 
50 Dokument potwierdzający przekazanie nieodpłatnie środka trwałego, pozostającego w ewidencji księgowej  
RZI, do innej jednostki/instytucji wojskowej.  
51 Dokument potwierdzający przekazanie nieodpłatnie środka trwałego do innej jednostki/instytucji wojskowej 
z jednoczesnym ujęciem w księgach rachunkowych jednostki otrzymującej.  
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Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponenta III stopnia) w zakresie dochodów, wydatków i zobowiązań były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Uzyskano je poprzez wybranie 
określonych kryteriów wyszukiwania danych. Powyższe było zgodne z przyjętymi 
zasadami (politykami) rachunkowości RZI prowadzącego księgi rachunkowe 
z wykorzystaniem ZWSI RON52. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 552-697) 

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

W sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
za 2018 r. zawyżono należności o łączną kwotę 666 454 zł. Powyższe było skutkiem 
nieprawidłowości opisanej w punkcie V.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55, 621, 767, 769-770) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach RZI (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej (poza zawyżeniem należności, w związku 
z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-27 należności nieściągalnych, na które dokonane 
uprzednio odpisów aktualizujących). Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości i rzetelności sporządzonych 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

VI. Wnioski 

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

1) podjęcie działań mających na celu spisanie należności zaległych jako 
nieściągalnych, 

2) rozliczanie zadań inwestycyjnych w terminie 60 dni od dnia, w którym była 
uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                      
52 Zasady (polityki) rachunkowości zostały wprowadzone do stosowania Rozkazem Dziennym Szefa RZI 
nr 34/2018 z 16.02.2018 r.; obowiązywały z mocą wsteczną od 1.01.2018 r.; Rozkazem Dziennym Szefa RZI 
z 22.11.2018 r. aneksem nr 1/2018 zaktualizowane m.in. w zakresie zasad sporządzania sprawozdań 
budżetowych oraz sprawozdania finansowego. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

Szczecin, dnia    29  marca 2019 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie 
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