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I. Dane identyfikacyjne 

P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

 

Urząd Morski w Szczecinie1  

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

 

Wojciech Zdanowicz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie2, od 1 lipca 2017 r. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie. 

 
1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroi państwowej, upoważnienie 
dokontroli nr LSZ/30/2019 z 22.01.2019 r. 

2. Karol Kośnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/33/2019 z 22.01.2019 r.  

3. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/31/2019 z 22.01.2019 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub UMS. 
2 Dalej: Dyrektor Urzędu. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Numer i tytuł kontroli  

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Podstawa prawna  

Jednostka 
przeprowadzająca 
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II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Urzędu Morskiego w Szczecinie (w ramach wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
w części 21 – Gospodarka morska), pod względem legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 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. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza stosowanych przez dysponenta mechanizmów kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań. 

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Dyrektorzy urzędów morskich są terenowymi organami polskiej administracji 
morskiej, podległymi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. 

Do zadań Urzędu należy m.in.: 

 nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu, 

 ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym zakresie, 

 budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną 
pasa nadbrzeżnego, 

 nadzór nad porządkiem portowo - żeglugowym, 

 budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów i przystani morskich, 

 utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich. 

Urząd jest jednostkę budżetową Skarbu Państwa i dysponentem III stopnia środków 
budżetowych. 
Zrealizowane przez Urząd w 2018 r. dochody budżetowe wyniosły 4 102 tys. zł, 
natomiast wydatki budżetu państwa wyniosły 106 047,5 tys. zł. Ponadto z budżetu 
środków europejskich wydatkowano kwotę 107 869,5 tys. zł. 

IV. Ocena4 

Wykonanie wydatków w Urzędzie nastąpiło na cele i w wysokościach określonych 
w planie finansowym dysponenta III stopnia w ramach wykonania budżetu państwa 

                                                      
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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w 2018 r. w części 21 – Gospodarka morska. W wyniku szczegółowej kontroli 46,1% 
zrealizowanych przez Urząd wydatków stwierdzono, że zostały one poniesione 
zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych, 
z wyjątkiem kwoty 893,2 tys. zł. Została ona zaklasyfikowana lub wydatkowana 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania poszczególnych rodzajów lub 
grup wydatków, co stanowiło naruszenie przepisów art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2 
i art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5. 
Ponadto wydatki Urzędu zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w tej ustawie i aktach wykonawczych, 
z wyjątkiem wydatków w kwocie 81 tys. zł.  

W rezultacie wydatkowania środków uzyskano efekty rzeczowe obejmujące m.in: 
utrzymywanie parametrów technicznych torów wodnych poprzez wykonywanie prac 
czerpalnych i refulacyjnych, wybudowanie zjazdu technicznego na plażę 
w Mrzeżynie, odbudowę pomostu cumowniczego "Święta Dolna”, wymianę systemu 
odbojowego na nabrzeżach w Wolinie, modernizację obwałowań kwater pól 
refulacyjnych, przeprowadzenie remonów jednostkek pływających, zapewnienie 
oprogramowania do analiz ryzyka ruchu statków, wymianę systemu 
telekomunikacyjnego w Urzędzie, wykonanie remonów pomieszczeń w obiektach 
Urzędu, zapewnienie paliwa żeglugowego i oleju napędowego dla potrzeb Urzędu. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe 
Urzędu za 2018 r. oraz sprawozdania za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji 
finansowych. Sporządzono je prawidłowo, na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do 
przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości 
budżetowej6, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych7, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym8. Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne 
i nie wyeliminowały błędów w postaci zakwalifikowania do należności (w tym 
należności wymagalnych) – należności przedawnionych, nieściągalnych 
i należności, na które należało dokonać odpisów aktualizujących ich wartość. Ich 
niska wartość (8,9 tys. zł) nie miała wpływu na pozytywną ocenę sprawozdawczości. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące badanych wydatków 
polegały na: 
- niewłaściwej klasyfikacji budżetowej wydatków, w tym niezakwalifikowaniu 

środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych do wydatków 
majątkowych, nieujęciu wartości nowych środków trwałych lub zmiany wartości 
środków trwałych (wskutek ich modernizacji) w ewidencji środków trwałych, 
a także nieujęciu wydatków na szkolenia we właściwym paragrafie klasyfikacji 
budżetowej, 

- nienależytym rozliczeniu 15 umów zleceń w kwietniu i lipcu 2018 r.,  
- niezamieszczeniu w jednej umowie zlecenia (zawartej z pracownikiem Urzędu) 

zapisu zobowiązującego do wykonywania czynności objętych umową poza 
godzinami pracy, 

                                                      
5 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ustawa o finansach publicznych. 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 
poz. 109, ze zm.); dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). 
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793 ze zm.). 
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- dokonaniu zapłaty wynagrodzenia z tytułu jednej umowy zlecenia, mimo że nie 
została wykonana zgodnie z warunkami jej zawarcia, tj. nie przepracowano 
określonej w umowie liczby godzin (ogółem 18), 

- zawarciu aneksu do umowy na remont jednostki pływającej 5 dni po upływie 
terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
- nieujęciu na prawidłowym koncie księgowym (751-Koszty finansowe) 

zapłaconych przez Urząd odsetek w łącznej wysokości 12,1 tys. zł, 
- zaewidencjonowaniu środków trwałych do niewłaściwej kategorii,  
- ograniczeniu ofert w zamówieniu publicznym na dostawę samochodu do jednej 

marki. 

W ocenie NIK należności Urzędu w wysokości 20 493,1 tys. zł (dotyczące jednego 
z dłużników), zostały nieprawidłowo odpisane i wyksięgowane z ewidencji z dniem 
31.12.2018 r. Operacja księgowa została dokonana z jednoczesnym odpisaniem 
zobowiązań Urzędu na kwotę 20 577,5 tys. zł wobec tego podmiotu, stanowiących 
roszczenia sporne. Urząd dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności 
z naruszeniem przepisów określonych w art. 62 ustawy o finansach publicznych. 
Ponadto, wbrew wymogom określonym w art. 54 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finanasach 
publicznych, źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały dowodu dokonania przez 
głównego księgowego wstępnej kontroli prawidłowości tej operacji i jej zgodności 
z prawem, kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane dochody Urzędu wyniosły 4 102 tys. zł i były wyższe o 10% od kwoty 
planowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (na kwotę 3 719 tys. zł). Wynikało 
to z wyższych niż zaplanowano kwot z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych9, wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych, 
świadectw, dyplomów i zaświadczeń10 oraz wpływów ze sprzedaży składników 
majątkowych11. Dochody zrealizowane w 2018 r. stanowiły 66% dochodów roku 
2017 (6 252,6 tys. zł). 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za 
2018 r., w Urzędzie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 164,6 tys. zł 
(w tym zaległości netto 112,9 tys. zł). Najwyższe kwoty należności dotyczyły 
wpływów z różnych opłat12, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych13 
oraz pozostałych odsetek14. Należności na koniec 2017 r. wyniosły 23 854,5 tys. zł 
i były wyższe o ponad 99,5% od należności według stanu na 31.12.2018 r.  
Należności na koniec 2017 r. dotyczyły głównie kar umownych (20 529,8 tys. zł)15 
naliczonych dwom kontrahentom. Należność jednego podmiotu w wysokości 
20 493,1 tys. zł została odpisana i wyksięgowana z dniem 31.12.2018 r. (na koncie 
221 (Wn) w korespondencji z kontami 720 i 750 (Ma)). Wymieniona operacja 
księgowa została dokonana z jednoczesnym odpisaniem zobowiązań Urzędu 
na kwotę 20 577,5 tys. zł wobec tego podmiotu, stanowiącą roszczenia sporne. 

                                                      
9 W § 0570: plan – 14 tys. zł; wykonanie – 40,7 tys. zł (291%). 
10 W § 0610: plan – 415 tys. zł; wykonanie – 756,1 tys. zł (182%). 
11 W § 0870: plan – 2 tys. zł; wykonanie – 60 tys. zł (3 000%). 
12 Ujętych w § 0690 - 42 tys. zł. 
13 W § 0580 - 38,7 tys. zł. 
14 W § 0920 - 22,2 tys. zł. 
15 Oraz naliczonych i zaksięgowanych odsetek (3 248,7 tys. zł). Pozostała kwota (76 tys. zł) dotyczyła należności 
powstałych w grudniu 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Podstawą polecenia księgowania była opinia prawna z 6.11.2018 r., wydana przez 
zewnętrzną kancelarię radcy prawnego. Na poleceniu księgowania nie było podpisu 
i akceptacji Gównego Księgowego Urzędu i kierownika jednostki. Operację 
księgową zatwierdził Kierownik Oddziału Księgowości. 

(dowód: akta kontroli str. 13-18, 146, 1009-1019, 1034, 1051-1052, 1085-1091) 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki Urzędu poniesione na realizację zadań w 2018 r. wyniosły 
106 047,5 tys. zł16, co stanowiło 96,7% planu po zmianach. W porównaniu do roku 
2017 nastąpił wzrost wydatków ogółem o 22 557,9 tys. zł, tj. o 27%. Największy 
wzrost wydatków nastąpił w rozdziale 60043–Urzędy Morskie, § 6069–Wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych17. W 2018 r. Urząd realizował zadanie 
inwestycyjne pn. "Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających" 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 
na które otrzymał środki z rezerwy celowej, co uzasadniało wzrost wydatków 
majątkowych w § 6069.  

(dowód: akta kontroli str. 201-206, 420-426) 

Wydatki majątkowe (21 770 tys. zł) stanowiły 20,5% wydatków ogółem. Kwoty 
wydatkowane na zadania inwestycyjne stanowiły 93,3% planu po zmianach.  

W planie rzeczowym zakładano pierwotnie wydatki w wysokości 7 415 tys. zł na 
dziewięć zadań. Zrezygnowano z trzech zadań na kwotę 5 418 tys. zł oraz 
wprowadzono 26 nowych o wartości 3 880 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 349-363, 420-426) 

Wydatki bieżące (83 708,2 tys. zł) stanowiły 78,9% wydatków ogółem. W ramach 
wydatków bieżących wydatkowano na wynagrodzenia 33 182,4 tys. zł, tj. 39,6% 
(i 31,3% wydatków ogółem). Według danych wykazanych w sprawozdaniu 
budżetowym Rb-28 z wykonania planu wydatków, kwoty wydatków na 
wynagrodzenia nie zostały przekroczone. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 545,18 
osób18 (tj. 80,8% planu zatrudnienia19). Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 
562,28 osoby, co oznacza spadek w 2018 r. o 17,1 osoby. Jednocześnie wzrosły 
wynagrodzenia – o 2 970,4 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. wynosiło 
4 478 zł, w 2018 r. 5 072 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 201-206, 414-426) 

Dyrektor Urzędu oraz Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych wyjaśnili, że: 
główną przyczyną zmian w zasobach kadrowych w roku 2018 (w porównaniu do 
roku 2017) były nieskuteczne nabory. Wzrost funduszu wynagrodzeń był rezultatem 
starań dyrektorów urzędów morskich i związków zawodowych o zwiększenie 
środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększającym 
się zakresem zadań nakładanych na urzędy morskie, przy jednoczesnych 
trudnościach w pozyskiwaniu nowych pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 1092, 1094) 

Analiza liczby osób wykonujących zadania na podstawie umów innych niż umowa 
o pracę oraz poniesionych z tego tytułu wydatków  wykazała, że w 2018 r. zawarto 

                                                      
16 W tym: 101 936,8 tys. zł – wydatki w rozdziałe 60043-Urzędy Morskie; 106,9 tys. zł - w rozdziałe 75212-Pozostałe 
wydatki obronne; 4 003,7 tys. zł – wydatki w rozdziałe 90018-Ochrona brzegów morskich. 
17 130 588% (z kwoty 11,67 tys. zł do 15 240,93 tys. zł).  
18 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych (wg Rb-70). 
19 Liczba etatów określona w planie zatrudnienia wynosiła: 293 dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń; 381,55 dla członków korpusu służby cywilnej (razem 674,55). 

Opis stanu 
faktycznego 
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umowy z 51 osobami na okres dłuższy niż 6 miesięcy na łączną kwotę 492 tys. zł 
(w tym z 39 pracownikami Urzędu)20.  
W sprawie konieczności i zasadności zawierania umów innych niż umowy o pracę 
oraz mając na uwadze wytyczne Kancelarii Premiera Rady Ministrów zawarte 
w „Rekomendacjach dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach 
administracji rządowej”21 Dyrektor Urzędu wyjaśnił: znane nam są Rekomendacje 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale zawieranie umów zlecenia w Urzędzie 
wynika w głównej mierze z następujących przesłanek: 
a. Zdecydowana większość czynności wykonywana jest w przeliczeniu na godziny 
pracy jako ułamek etatu, w związku z tym są trudności w pozyskaniu pracowników, 
dodatkowo wykonywane są w nietypowych godzinach, mogą mieć również charakter 
tymczasowy.  
b. Zawieranie umów zlecenia umożliwia racjonalną gospodarkę środkami 
publicznymi. 
c. Urząd od wielu lat zabiega o zwiększenie funduszu wynagrodzeń przy wsparciu 
związków zawodowych działających w naszej jednostce. Ma to na celu m.in. 
wypełnienie Rekomendacji KPRM. 
Nadmieniamy, że wynagrodzenia w Urzędzie znacząco odstają od średniej na rynku 
i nie jesteśmy konkurencyjnym pracodawcą. Fundusz wynagrodzeń nie umożliwia 
nam pełnego zapewnienia finansowania w formie dodatków zadaniowych i nagród 
finansowych dla prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Dokładamy starań, 
aby zawierane umowy zlecenia miały charakter niezbędny, zobowiązujemy się do 
ponownej ich weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 503, 1034, 1053-1054) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (569,3 tys. zł) stanowiły 0,5% wydatków 
ogółem.  

(dowód: akta kontroli str. 427-428) 

W 2018 r. Urząd dokonał zapłaty odsetek ustawowych w wysokości 12 tys. zł22 
(§ 4580–Pozostałe odsetki), na podstawie wyroku sądowego z 28.09.2018 r.23 oraz 
odsetek w wysokości 0,12 tys. zł (§ 0570–Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
pozostałych podatków i opłat) w wyniku rozliczenia konta z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych24.  

(dowód: akta kontroli str. 387-388) 

Ze środków pochodzących z przyznanych rezerw celowych (12 351,4 tys. zł) 
wydatkowano 12 300,5 tys. zł25, tj. 99,6%. Środki niewykorzystane w wysokości 

                                                      
20 Ponadto zawarto umowy z 56 osobami na okres krótszy niż 6 miesięcy na kwotę 137 tys. zł (w tym 
z 48 pracownikami Urzędu). 
21 Informacja na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-
analizy-i-info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html (dostęp: 7.11.2017 r.). 
22 Odsetki dotyczyły uregulowania po terminie zobowiązania, którego termin płatności upłynął 21.04.2016 r.  
23 Sygnatura akt I C 734/16. 
24 Odsetki wynikały z korekty deklaracji ZUS. 
25 W tym na: projekty pn. „Pan Baltic Scope” realizowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; projekt 
pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym 
morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie", „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków 
zachodniego wybrzeża", „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” - w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;  projekty pn. „Opracowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich - porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie", „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
(morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego" - w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; projekty pn. „System Informacji Przestrzennej Administracji 
Morskiej (SIPAM)", „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów  
i innych jednostek pływających o długości do 24 m” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wytyczne-analizy-i-info/3232,Wytyczne-analizy-i-informacje.html
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50,9 tys. zł nie wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu26, z czego kwota 34,5 tys. zł 
została zablokowana w grudniu 2018 r.27  

W ramach budżetu państwa wydatkowano środki z rezerw celowych w wysokości 
31 tys. zł28, z budżetu środków europejskich – 12 269,6 tys. zł. Badaniem objęto 
wydatki na kwotę 11 927,67 tys. zł sfinansowane ze środków rezerw celowych29. 
Środki budżetowe wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 404-413) 

W trybie art. 177 ust. 1 pkt 230 ustawy o finansach publicznych Minister GMiŻŚ 
w drodze czterech decyzji31 zablokował wydatki Urzędu na kwotę ogółem 
6 891,9 tys. zł. Blokada wydatków podjęta została w wyniku pisemnych informacji 
Urzędu o opóźnieniach w realizacji zadań, przekazanych Ministerstwu w dniach: 
29.11, 14.12, 20.12 i 28.12.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 395-403) 

Według stanu na 31.12.2018 r. zobowiązania Urzędu wyniosły 4 504,4 tys. zł, w tym 
2 273,6 tys. zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na koniec 2018 r. 
Urząd nie wykazywał zobowiązań wymagalnych.  

Na koniec 2017 r. zobowiązania wynosiły 6 543,9 tys. zł32, w tym zbowiązania 
wymagalne 3 096,2 tys. zł (w rozdziale 60043, § 6059).  

W 2018 r. – w porównaniu do 2017 r. - wysokość zobowiązań uległa zmniejszeniu 
o 2 039,5 tys. zł (tj. o 31,1%). Pod datą 31.12.2018 r. dokonano odpisania 
zobowiązań Urzędu na kwotę 20 577,5 tys. zł33 stanowiącą roszczenia sporne 
podmiotu gospodarczego będącego jednocześnie dłużnikiem Urzędu. Na poleceniu 
księgowania nie było podpisu Głównego Księgowego Urzędu i kierownika jednostki. 
Operację księgową zatwierdził Kierownik Oddziału Księgowości. 

(dowód: akta kontroli str. 201-206, 1020-1024, 1126) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
48 884,9 tys. zł, tj. 46,1% wydatków ogółem Urzędu. Doboru próby wydatków34 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym 
Urzędu. Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS35). Badaniem objęto 

                                                      
26 Nie zgłoszono zapotrzebowania na środki finansowe. 
27 Decyzją MGMiŻŚ nr BBF.WP.I.3110.15.2018.RL12 z dnia 20.12.2018 r. 
28 Na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi). 
29 Na projekt pn. „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (3 204,75 tys. zł – decyzja nr 
MF/IP6.4143.3.146.2018.MF.PO IIŚ 2044-2020.1167; 8 011,87 tys. zł – decyzja nr MF/IP6.4143.3.395.2018.MF.PO IIŚ 
2014-2020.2991); projekt pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" (697,57 tys. zł – decyzja 
nr MF/IP6.4143.3.63.2018.PO IIŚ2014-2020.475.K02); na sfinansowanie od dnia 1.10.2018 r. wynagrodzenia (wraz 
z pochodnymi) dla jednego pełnozatrudnionego członka korpusu służby cywilnej realizującego zadania nałożone na 
Urząd Morski w Szczecinie ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (13,48 tys. zł - decyzja 
nr MF/FG5.4143.3.95.2018.MF.4634). 
30 W związku ze stwierdzeniem opóźnienia w realizacji zadań. 
31 1) nr BBF.WP.I.3110.15.2018.RL12 z 20.12.2018 r. (środki BP w wysokości 34,5 tys. zł w rozdziale 60043, § 4009); 
2) nr BBF.WP.I.3110.15.2018.RL13 z 20.12.2018 r. (środki UE w wysokości 183,0 tys. zł w rozdziale 60043, § 4007); 
3) nr BBF.WP.I.3110.15.2018.RL18 z 28.12.2018 r. (środki BP w wysokości 1 252,3 tys. zł w rozdziale 60043, § 4009 
i § 6059); 4) nr BBF.WP.I.3110.15.2018.RL19 z 28.12.2018 r. (środki UE w wysokości 5 422,0 tys. zł w § 60043 
i § 6057). 
32 W tym kwota 2 167,8 tys. zł dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
33 Na koncie 240 (Wn) i 761 (Ma). 
34 Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami równoważnymi 
fakturom i stanowiących podstawę płatności w 2018 r. oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. 
W celu wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie elektronicznej, wszystkich 
pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1.01. do 31.12.2018 r. Spośród ww. pozycji operacji 
wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze względu na niskie ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł) oraz zapisów objętych badaniem 
celowym (poza MUS). 
35 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
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109 zapisów księgowych na kwotę ogółem 48 859,4 tys. zł, w tym kwota 
17 557,3 tys. zł dotyczyła wydatków z budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Próba wydatków 
dobranych celowo (2 zapisy księgowe) wyniosła 25,5 tys. zł36. Wydatki majątkowe 
stanowiły 42,1% (20 548,8 tys. zł) zbadanej próby. 
W badanej próbie wydatków w łącznej kwocie 48 859,4 tys. zł (100% wydatków 
wylosowanych metodą MUS) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru 
trybów udzielania zamówień publicznych oraz zasadności wyłączenia stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych37.  

(dowód: akta kontroli str. 481-485, 497-502, 810) 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
w granicach kwot określonych w planie finansowym Urzędu na dostawy, usługi 
i roboty budowlane służące realizacji celów jednostki, zgodnie z warunkami 
zawartych umów. Ponadto wydatki zostały poniesione zgodnie z przepisami 
obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem wydatków na 
kwotę 893,2 tys. zł (stanowiącą 1,8% badanej próby wydatków i 0,8% wydatków 
ogółem Urzędu).  

(dowód: akta kontroli str. 481-485, 497, 504-514, 519-620, 652-803) 

W wyniku analizy dokumentacji trzech postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych przeprowadzonych przez Urząd na łączną kwotę 1 716,4 tys. zł38, 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na ograniczeniu ofert na dostawę 
samochodu do modelu jednej marki (dla zamówień, do których nie zastosowano 
ustawy Pzp). Zamówienie na dostawę samochodu (na kwotę 81 tys. zł, co stanowiło 
0,08% wydatków ogółem) udzielone zostało bez zachowania zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 19-30, 60-75, 123-124) 

W rezultacie wydatkowania środków w 2018 r. uzyskano efekty rzeczowe39 
obejmujące m.in: utrzymywanie parametrów technicznych torów wodnych poprzez 
wykonanie prac czerpalnych i refulacyjnych, wybudowanie zjazdu technicznego na 
plażę w Mrzeżynie, odbudowę pomostu cumowniczego "Święta Dolna”, wymianę 
systemu odbojowego na nabrzeżach w Wolinie, modernizację obwałowań kwater pól 
refulacyjnych, przeprowadzenie remontów jednostkek pływających, zapewnienie 
oprogramowania do analiz ryzyka ruchu  statków, przeprowadzenie atestacji tratw 
ratunkowych, wymianę systemu telekomunikacyjnego w Urzędzie, wykonanie 
remontów pomieszczeń w obiektach Urzędu, zapewnienie paliwa żeglugowego 
i oleju napędowego dla potrzeb Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500) 

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

1. Urząd nieprawidłowo zidentyfikował rodzaj wydatków budżetowych w wysokości 
893,2 tys. zł, tj. nie zakwalifikował środków na zadania inwestycyjne do wydatków 
majątkowych.  

                                                      
36 Co stanowiło 0,03% badanych wydatków ogółem. 
37 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: ustawa Pzp. 
38 W tym: jednego zamówienia dotyczącego środków europejskich na kwotę 1 586,7 tys. zł (wydatek poniesiony 
w 2018 r. wyniósł 846,2 tys. zł; przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie działań promujących projekt pn. 
„Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pywających” w ramach POIiŚ), dwóch zamówień poniżej kwoty 30 tys. 
euro, do których nie stosowano ustawy Pzp, na kwotę ogółem 129,7 tys. zł (wydatek poniesiono w tej samej wysokości; 
przedmiotem zamówienia było: dostawa samochodu Suzuki Vitara za 81 tys. zł; Zaprojektowanie i wprowadzenie zmian 
w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich /zwanym dalej: PHICS/ za 48,7 tys. zł). 
39 W 2018 r. w ramach budżetu zadaniowego Urząd realizował zadanie pn. „Transport morski i żegluga śródlądowa” 
(nr zadania w budżecie zadaniowym – 19.3). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wydatki te zakwalifikowano i poniesiono z naruszeniem przepisów dotyczących 
dokonywania poszczególnych rodzajów lub grup wydatków40, co stanowiło 
naruszenie przepisów art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2 i art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4 
ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji w 2018 r. nie ujęto wartości 
nowych środków trwałych lub zmiany wartości środków trwałych (wskutek ich 
modernizacji) w ewidencji środków trwałych: 

a) wydatek ujęty w księgach Urzędu jako odbudowa pomostu cumowniczego 
w § 4300–Zakup usług pozostałych w wysokości 778,2 tys. zł dotyczył prac 
budowlanych, które odbywały się na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia 
na budowę. Wykonawca prowadził dziennik budowy i udzielił gwarancji na roboty 
budowlane zgodnie z warunkami umowy. Wydatku nie zakwalifikowano do 
wydatków majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych41. 
Wykonany pomost42 nie został ujęty w ewidencji środków trwałych zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości43 oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych44. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500, 561-620) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: do udzielenia wyjaśnień zobligowałem Naczelnika Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (…) bezpośrednio odpowiedzialnego za 
zakres spraw wynikających z zadanego pytania, który wyjaśnił m.in.: (…) bez 
odbudowy przeprawy przez bagno oraz pomostu cumowniczego utrzymanie 
prawidłowej pracy znaku nawigacyjnego (…) było praktycznie niemożliwe. (…) 
Do znaku prowadziły resztki połamanej drewnianej konstrukcji sprzed 1939 r., 
a cumowanie odbywało się do dwóch pali - pozostałości po pomoście. Drewniane 
pozostałości po przeprawie i pomoście przed poczynioną odbudową, nie były 
wprowadzone jako środki trwałe do KŚT UMS, ponieważ ich kwalifikacja jako 
kompletny i zdatny do użycia środek trwały byłoby błędne. Po uzyskaniu stosownych 
dokumentów od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, 
29.01.2019 r. (…) ujawniono środek trwały w postaci: Przeprawy przez bagno 
w rejonie stawy nabieżnikowej "Święta Dolna" (remont przeprowadzony w 2017 r.) 
i pomost cumowniczy w rejonie stawy nabieżnikowej "Święta Dolna" (remont 
przeprowadzony w 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1028-1029, 1037-1038, 1082-1084) 

b) Wydatek ujęty w księgach Urzędu w § 4300 w wysokości 115 tys. zł dotyczył 
uruchomienia zasilania hybrydowego znaków nawigacyjnych wraz z podłączeniem 
tego zasilania do istniejącej instalacji. Przedmiotem umowy zawartej z wykonawcą 
było zlecenie modernizacji znaków nawigacyjnych. Zamówienie polegało na zakupie 
generatorów - silników wiatrowych (3 szt.) wraz z ich zainstalowaniem na 
istniejących obiektach (znakach nawigacyjnych). Zadanie inwestycyjne nie zostało 
zakwalifikowane do wydatków majątkowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Dokonana modernizacja znaków 
nawigacyjnych nie zwiększyła wartości środków trwałych jakimi są poszczególne 
obiekty znaków nawigacyjnych i nie została ujęta w ewidencji środków trwałych 
zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie KŚT. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500, 652-665) 

                                                      
40 Tj. niewłaściych grup paragrafów wydatków: bieżących i majątkowych. 
41 Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. 
42 Prace zakończono 30.11.2018 r. 
43 Dz.U. z 2019 r. poz. 351. 
44 Dz.U. poz. 1864; dalej: rozporządzenie w sprawie KŚT. 
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Dyrektor Urzędu wyjaśnił: (…) nieujawnienie wyżej wymienionych generatorów 
wynika z zaniedbania pracownika realizującego to zadanie, zaniedbanie to będzie 
skutkowało wyciągnięciem konsekwencji służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1030, 1040-1041) 

Wskutek powyższych nieprawidłowości wydatki na łączną kwotę 893,2 tys. zł zostały 
wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28 w grupie wydatków bieżących (w § 4300) 
zamiast majątkowych (w §§ 6050 lub 6060), co skutkowało zaniżeniem wartości 
wykonanych zadań inwestycyjnych i jednoczesnym zawyżeniem wydatków 
w § 4300. 

2. W Urzędzie nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki bieżące w wysokości 780 zł 
w § 4300 mimo, że dotyczyły one kosztów szkolenia i zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków należało je ująć 
w § 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 
Wydatki dotyczyły usługi hotelarskiej w związku z udziałem pracowników Urzędu 
w szkoleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500, 795-803) 

Dyrektor Urzędu i Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża wyjaśnili: 
z uwagi na to, że szkolenie było bezpłatne (finansowane przez organizatorów) koszt 
noclegu potraktowano jako usługę hotelową (§ 4300). 

(dowód: akta kontroli str. 1029-1030, 1040) 

Powyższe skutkowało nieprawidłowym wykazaniem wydatków bieżących w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-28, tj. zaniżeniem wydatków w § 4700 
i jednoczesnym zawyżeniem wydatków w § 4300 (o 780 zł). 

3. Analiza dokumentacji wylosowanej próby wydatków45 wykazała, że w umowach 
zleceniach zawartych z 24 pracownikami Urzędu46 określono, że obowiązki 
wynikające z umowy miały być wykonywane poza godzinami pracy, w tym w jednej 
umowie – w dni wolne od pracy47. W przypadku 15 osób48 w dokumentacji 
rozliczeniowej przedłożonej przez pracowników brak było potwierdzenia 
wykonywania usług poza godzinami pracy. Rozliczenia potwierdzały wyłącznie 
liczbę przepracowanych godzin. W dwóch przypadkach do rozliczenia 
przepracowanych godzin dołączono dokument wskazujący w jakich dniach i w jakich 
godzinach (poza czasem pracy) wykonano czynności objęte umową zlecenia. 
W pozostałych siedmiu przypadkach na rozliczeniu przepracowanych godzin 
zamieszczono oświadczenie o wykonywaniu usług w godzinach pozasłużbowych 
i dniach wolnych od pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500, 504-514, 666-790) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że: z uwagi na to, że w wielu przypadkach brak jest 
potwierdzenia o wykonywaniu prac poza godzinami pracy w ramach umowy o pracę, 
kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani zostaną do umieszczania 
zapisu - oświadczenia o przepracowaniu godzin w ramach umowy zlecenia po 
godzinach pracy wynikających z umowy o pracę. 

(dowód: akta kontroli str. 1033, 1050-1051) 

Mając na uwadze zasady kontroli zarządczej obowiązujące jednostki sektora 
finansów publicznych, zdaniem NIK zleceniobiorcy powinni z należytą starannością 

                                                      
45 Wydatki stanowiły kwoty wynagrodzeń bezosobowych ujętych na liście płac z kwietnia i lipca 2018 r. (§ 4170). 
46 25 umów zleceń zawartych było z 24 pracownikami Urzędu (jedna osoba wykonywała pracę w ramach dwóch umów 
zleceń). 
47 W jednej umowie brak było takiego zapisu. 
48 N. B., E. B., L. Ch., S. G., B. G., A. G., K. H., T.J., M. K., W. M., A. S., W. S., R. Sz., S. W., J. K.  
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dokumentować liczbę przepracowanych godzin na podstawie umów zleceń, a także 
wskazywać godziny wykonywanej pracy49. 

4. Zapłacone przez Urząd odsetki w łącznej wysokości 12,1 tys. zł nie zostały ujęte 
na koncie 751-Koszty finansowe50. 

(dowód: akta kontroli str. 387-388, 458) 

Zgodnie z planem kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej51 po stronie Wn konta 751 ujmuje się m.in. 
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Prowadzona ewidencja szczegółowa 
w zakresie operacji finansowych powinna zapewnić wyodrębnienie odsetek za 
zwłokę od zobowiązań.  

Dyrektor Urzędu i Kierownik Oddziału Księgowości wyjaśnili błędne zaksięgowanie 
odsetek omyłką i poinformowali o dokonaniu 11.03.2019 r. korekty księgowań. 

 (dowód: akta kontroli str. 1093, 1096) 

5. W ewidencji środków trwałych prowadzonej wg KŚT w kategorii 222-Drogi 
lotniskowe ujęto latarnie, dalby czy błyskacze, mimo że kategoria ta dotyczyła dróg 
lotniskowych. Znaki nawigacyjne oraz inne środki trwałe jak tratwy, zbiorniki, 
koferdamy, przystanie, boje i inne konstrukcje pływające, pozostałe jednostki 
pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane, należało ujmować w kategorii 
778-Pozostały tabor pływający. W kategorii tej Urząd nie ujął żadnych składników 
mienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1126-1129) 

Dyrektor Urzędu i Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wyjaśnili: 
potwierdzamy, że środki trwałe zaliczane do budowli inżynierii wodnej, a ujęte 
w KŚT do kategorii 222-Drogi lotniskowe od lat 1990 do 2012 r. były błędnie 
klasyfikowane. Nie było to zamierzonym działaniem pracowników Urzędu (…). 
W kategorii 222-Drogi lotniskowe wprowadzonych jest 498 pozycji, a są to: dalby 42 
szt. wraz zwyposażeniem, pławy 82 szt. wraz z wyposażeniem. Wyposażeniem 
są błyskacze, panele solarne, latarnie, pomosty. Ponadto  klasyfikacja ta zawiera 
jedną pozycję, która jest drogą dojazdową do falochronu i powinna być 
sklasyfikowana w grupie 220-Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i pozostałe drogi. 

W kategorii 778 (zgodnie z KŚT z 2016 r. – 779) nie posiadamy 
zaewidencjonowanego majątku. (…) składniki mamy zaewidencjonowane 
następująco: 1) tratwy – rodzaj 770 lub 772; 2)zbiorniki - na wody zaoliwione - rodzaj 
604 lub 291 jeśli są składnikami infrastruktury kanalizacyjnej, zbiornik na wodę pitną 
i retencyjne 605; 3) przystanie – dalbowe i promowe – 224 (2 pozycje), refulacyjna – 
291 (1 pozycja); 4) boje – nie posiadamy; 5) znaki nawigacyjne  – stawy, dalby, 
pławy – 222, 224, 291; 6) konstrukcje pływające – np. pomost zwodzony – 222 
(2 pozycje); 7) jednostki pływające Urzędu – 770, 772. Składniki mienia w kategorii 
222 sklasyfikowane są wg następującego KŚT: nabrzeża – 224; (budowle wodne 
z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych); falochrony – 224, 291- (pozostałe 
obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane); pomosty – 224, 

                                                      
49 Tj. od godz. (…) do godz. (…). 
50 Na koncie tym w 2018 r. księgowano wyłącznie ujemne różnice kursowe dotyczące rozliczanych delegacji 
zagranicznych pracowników Urzędu, w tym nabywanych środków pieniężnych w walutach obcych. 
51 Dz.U. poz. 1911 ze zm. 
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291; mola – brak; pirsy – 224; dalby – 222, 224; umocnienia brzegowe – 224, 291; 
pozostałe budowle portowe i stoczniowe – 222, 224, 291; tory wodne – 224; 
obrotnice – 224. Urząd zobowiązuje się do prawidłowego klasyfikowania nowo 
wprowadzanych środków trwałych i do zmiany klasyfikacji błędnie wprowadzonych 
wcześniej  składników majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1031, 1044-1045) 

Zdaniem NIK ewidencja składników mienia prowadzona była w Urzędzie 
z naruszeniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie KŚT oraz 
z pominięciem obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym52, zgodnie z którym 
ewidencję mienia Skarbu Państwa prowadzi się z uwzględnieniem zasad ewidencji 
przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, określonych w odrębnych 
przepisach. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 
2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa53 dokumenty 
o stanie mienia stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa 
(§ 12 ust. 1). Nierzetelnie prowadzona ewidencja mienia wykorzystywanego przez 
Urząd skutkuje przekazywaniem błędnych informacji o składnikach majątku Skarbu 
Państwa. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę samochodu osobowego 
o napędzie 4x4 Suzuki Vitara” zostało ograniczone do jednej marki samochodu. 
Wydatki na zakup samochodu osobowego poniesiono w wysokości 81 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 124) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił: (…) zakup był pilną dostawą w miejsce uszkodzonego 
samochodu terenowego Nissan Terrano II (pęknięta rama) i został poprzedzony 
rozeznaniem rynku w przedmiotowym zakresie. Charakter zakupu wymagał 5-cio 
osobowego auta terenowego z napędem 4x4, poruszającego się po głębokim 
piachu nadmorskim oraz ciężkim błotnistym terenie wybrzeża. Najtańszym 
samochodem terenowym mogącym przewieźć 5 dorosłych osób, wyposażonym 
w napęd 4x4 z biegami terenowymi z reduktorem oraz posiadającym autoryzowany 
serwis na terenie miasta Szczecin był Suzuki Vitara. Pozostałe samochody 
w niniejszym segmencie cenowym z napędem 4x4 nie posiadają reduktora, co 
wyklucza celowość zakupu oraz naraża (...) na niebezpieczeństwo podczas jazdy 
w trudnym terenie (…).             (dowód: akta kontroli str. 139) 

Zdaniem NIK, ograniczenie oferty do jednej marki i modelu samochodu nie 
zapewniało dokonania wydatku publicznego z zachowaniem zasad należytego 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych. 

7. Urząd zawarł aneks do umowy na remont jednostki pływającej 5 dni po upływie 
terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 
Aneks nr 2 do umowy BONe.II.2600.01.01.18, PO.II-370.ZZP-3.3.18 został zawarty 
22.08.2018 r., tj. po upływie terminu określonego na dzień 17.08.2018 r. w aneksie 
nr 1 (z 6.08.2018 r.). Jednocześnie dopiero 22.08.2018 r.: 1) wpłynął wniosek 
Wykonawcy o przedłużenie terminu na wykonanie remontu; 2) sporządzono notatkę 
służbową dotyczącą zasadności przedłużenia terminu na wykonanie remontu 
o 5 dni; 22.08.2018 r. dokonano również odbioru prac remontowych (protokół 
z 22.08.2018 r.). Ponadto pismo od Wykonawcy z 22.08.2018 r. nie posiadało 
żadnych dekretacji potwierdzających jego wpływ do Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 497-500, 520-560) 

                                                      
52 Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm. 
53 Dz.U.z 2017 r. poz.1804. 
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Dyrektor Urzędu i Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu 
wyjaśnili: aneks nr 2 do umowy BONe.II.2600.01.01.18, PO.II-370.ZZP-3.3.18 został 
zawarty/podpisany 22.08.2018 r., ale zgodnie z jego treścią w punkcie - III. Aneks 
obowiązuje od 17.08.2018 r. Przyczyną opóźnień w realizacji przedmiotowej umowy 
były prace remontowe wykonywane w doku, nie zaplanowane w specyfikacji 
remontowej a wynikające z zaleceń inspektora PRS oraz opóźnień w dostawach 
armatury dennej z wymaganymi atestami. Wykonawca starał się dotrzymać terminu 
określonego w Aneksie nr 1. Pismo, które wpłynęło od Wykonawcy 22.08.2018 r. 
potwierdza korespondencję, która była prowadzona przez Wykonawcę w trakcie 
trwania remontu z dostawcą armatury dennej w celu przyspieszenia realizacji. 
Powyższe nie zostało zarejestrowane w ewidencji korespondencji przez 
przygotowującego notatkę służbową do Aneksu nr 2. Od 1.01.2019 r. wprowadzono 
w Urzędzie system E-DOK (elektroniczny system obiegu dokumentów), gdzie 
rejestrowana jest wszelka korespondencja z Urzędem.  

(dowód: akta kontroli str. 1028, 1036-1037) 

Zdaniem NIK aneks nr 2 powinien być zawarty najpóźniej 17.08.2018 r. 

8. W jednej umowie zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu54 nie zamieszczono 
zapisu zobowiązującego do wykonywania czynności objętych umową poza 
godzinami pracy.         (dowód: akta kontroli str. 504-514, 701-703) 

Dyrektor Urzędu i Naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego wyjaśnili: 
w umowie zlecenia (…) pomimo braku zapisu dotyczącego wykonywania 
obowiązków poza godzinami pracy, pracownik nie wykonywał pracy będącej 
przedmiotem umowy w ramach czasu pracy objętego umową o pracę, tylko poza 
godzinami pracy. Zakres obowiązków służbowych (…) nie pokrywał się z zadaniami 
w ramach umowy zlecenia. Nadzór oraz weryfikacja prowadzonych prac 
dokonywana była przez Naczelnika Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego na 
podstawie kontroli na miejscu obejmującej między innymi sprawdzenie dziennika 
pokładowego jednostki, zawierającego ewidencję robót oraz osób pracujących na 
jednostce,  telefonicznych ustaleń dotyczących robót, monitoringu kamer portowych 
(również w dni wolne od pracy), wymiany informacji ze służbami bosmanatu. (…) 
Zobowiązujemy się wprowadzić do umowy zapisy o wykonywaniu zadań  poza 
godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 1031, 1046) 

W ocenie NIK Urząd nie przygotował umowy w należyty sposób. 

9. Urząd dokonał zapłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi (i poniósł wydatki 
w wysokości 3 460 zł brutto) z tytułu jednej umowy zlecenia, mimo że nie została 
wykonana zgodnie z warunkami jej zawarcia. Przepracowano 168 godzin w lipcu 
2018 r., zamiast 186 (różnica wyniosła 18 godzin). 
Z osobą niebędącą pracownikiem Urzędu zawarto umowę55 na okres od 1 lipca do 
31 sierpnia 2018 r. Zgodnie z warunkami umowy zleceniobiorca zobowiązany był do 
wykonywania pracy w dniach roboczych od 14.00 do 21.00 (7 godzin), w soboty, 
niedziele i święta od 8.00 do 21.00 (13 godzin). Na potwierdzeniu liczby 
przepracowanych godzin w lipcu zleceniobiorca wykazał w 21 dniach roboczych – 
po 6 godzin dziennie, natomiast w pozostałych 3 dniach  – po 14 godzin dziennie, co 
oznacza, że zleceniobiorca przepracował ogółem 168 godzin56. 

(dowód: akta kontroli str. 504-514, 765-766) 

                                                      
54 Umowa dotyczyła kontroli stanu rurociągu refulacyjnego i cyklicznego sprawdzania głębokości toru wodnego. 
55 Na usługi na rzecz osób korzystających z Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w Pobierowie, w tym: prace 
porządkowe w sanitariatach, wydawanie kluczy i czystej pościeli, sprawdzanie stanu wyposażenia pokoi gościnnych 
i domków po każdorazowym opuszczeniu przez wczasowiczów, wyrzucanie śmieci i wymiana worków. 
56 21 x 6 = 126; 3 x 14 = 42 (razem 168). 
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Dyrektor Urzędu i Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wyjaśnili: 
(…) w kwestii godzin przepracowanych przez P.(…) rozbieżność wynika z potrzeby 
pracy w danych dniach (w jednym przypadku mniej godzin, a w drugim więcej), ale 
suma godzin miesięczna i wypłacona kwota jest poprawna. 

(dowód: akta kontroli str. 1033-1034, 1051) 

Zdaniem NIK Zleceniobiorca nie przepracował wymaganych umową liczby godzin. 

10. Należności Urzędu w wysokości 20 493,1 tys. zł (dotyczace jednego 
z dłużników) zostały nieprawidłowo odpisane i wyksięgowane z ewidencji z dniem 
31.12.2018 r.57 Operacja księgowa została dokonana z jednoczesnym odpisaniem 
zobowiązań Urzędu wobec tego dłużnika na kwotę 20 577,5 tys. zł58, stanowiącą 
roszczenia sporne. Na poleceniach księgowania nie było podpisu i akceptacji 
Gównego Księgowego Urzędu i kierownika jednostki. Operację księgową zatwierdził 
Kierownik Oddziału Księgowości. Podstawą poleceń księgowania była opinia 
prawna z 6.11.2018 r., wydana przez zewnętrzną kancelarię radcy prawnego. 
W opinii tej podano m.in.: 
1) przedmiotem potrącenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą były 
wierzytelności jednorodzajowe (wierzytelności pieniężne) i takie potrącenia 
(kompensaty) były dopuszczalne. Okoliczność, że faktury wystawione przez 
Wykonawcę stanowiły wydatki budżetu państwa, natomiast naliczona kara umowna 
stanowiła dochód budżetu państwa nie ma tym zakresie znaczenia, 
2) jeżeli natomiast w toku postępowania sądowego toczącego się w sprawie (…) 
skuteczność tych czynności zostanie zakwestionowana w prawomocnym wyroku 
(lub z Wykonawcą zostanie zawarta ugoda), to zdarzenia te stanowić będą 
podstawę do ponownego księgowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1034, 1051-1052, 1085-1091) 

Na pytanie kontrolera skierowane do Dyrektora Urzędu - kto podjął w 2018 r. 
decyzję o uznaniu wzajemnych potrąceń (kompensat) za dopuszczalne i słuszne – 
w odniesieniu do naliczonej kary umownej podmiotowi (…) na kwotę 20 493,1 tys. zł 
stanowiącej należność budżetu państwa (Skarbu Państwa) – Zastępca Dyrektora 
ds. Oznakowania Nawigacynego (z up. Dyrektora Urzędu) przytoczył wyjaśnienia 
kierownika Zespołu ds. Inwestycji Unijnych Modernizacja Toru Wodnego 
Świnoujście–Szczecin (kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia 
i zachodnia, niebędące odpowiedzią na pytanie. Wyjaśnienia stanowiły krótki opis 
i podsumowanie wzajemnych rozliczeń Urzędu i kontrahenta oraz opierały się na 
przepisach kodeksu cywilnego. Ponadto wskazano, że (…) potrącenia wzajemnych 
wierzytelności UMS i Wykonawcy w latach 2015-2016 zostały skutecznie dokonane 
i w 2018 r. nie było podstaw do podejmwania czynności ws. uznawania tych 
czynności za dopuszczalne i słuszne. (…) 
Do wyjaśnień dołączono m.in. pismo ww. Kierownika Zespołu ds. Inwestycji 
Unijnych z 28.12.2018 r. skierowane do Wydziału Finansowo-Księgowego, w którym 
– w nawiązaniu do opinii prawnej z 6.11.2018 r. kancelarii radcy prawnego – 
zwrócono się z prośbą o wyksięgowanie kwot wskazanych w opinii. Na piśmie nie 
było podpisu i akceptacji Gównego Księgowego Urzędu i kierownika jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 1103-1149) 

Zdaniem NIK Urząd dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 62 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, wbrew 
wymogom określonym w art. 54 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finanasach publicznych, 
źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały dowodu dokonania przez głównego 

                                                      
57 Na koncie 221 (Wn) w korespondencji z kontami 720 i 750 (Ma).  
58 Na koncie 240 (Wn) i 761 (Ma). 
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księgowego wstępnej kontroli prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, 
kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności. 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

Wydatki budżetu środków europejskich na 2018 r. zrealizowano na kwotę 
107 869,5 tys. zł (wydatki zaklasyfikowane z czwartą cyfra „7”), co stanowiło 89,7% 
planu po zmianach59. Wydatki te poniesiono w ramach czterech Programów 
Operacyjnych60: PO Infrastruktura i Środowisko; PO Polska Cyfrowa; PO Wiedza, 
Edukacja, Rozwój; Regionalny PO Województwa Zachodniopomorskiego. 
W ramach realizowanych projektów61 środki zostały wydatkowane na wydatki 
inwestycyjne (16 134,6 tys. zł), zakupy inwestycyjne (86 363,5 tys. zł), zakupy usług 
(4 250,6 tys. zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe 
(wraz z pochodnymi), podróże służbowe i szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej. 

(dowód: akta kontroli str. 213-215, 429-430) 

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej62 (Rb-28 Programy) wydatki stanowiące wkład UE wynosiły 
170,3 tys. zł (czwarta cyfra „8”), a wkład budżetu państwa wynosił 19 098,5 tys. zł 
(czwarta cyfra „9”). Wydatki te poniesiono w ramach Programu Strategia UE dla 
regionu Morza Bałtyckiego oraz Umowy Partnerstwa 2014-2020 (PO Infrastruktura 
i Środowisko; PO Polska Cyfrowa; PO Wiedza, Edukacja, Rozwój; Regionalny PO 
Województwa Zachodniopomorskiego).  

(dowód: akta kontroli str. 213-215, 429-430) 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki w zakresie programów realizowanych 
z udziałem środków z budżetu UE na łączną kwotę 17 557,3 tys. zł, co stanowiło 
91,9% tych wydatków (wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 Programy)63. 
Skontrolowane wydatki zrealizowano prawidłowo, w granicach kwot określonych 
w planie finansowym. Przeznaczono je na cele lub finansowanie zadań określonych 
w umowach.           (dowód: akta kontroli str. 497-500, 347-348) 

W rezultacie wydatkowania środków uzyskano efekty rzeczowe obejmujące m.in: 
prowadzenie robót budowlanych w ramach inwestycji modernizacji toru wodnego 
Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m64, prowadzenie budowy dwóch 
wielozadaniowych jednostek pływających65, realizację zabezpieczania zagrożonych 
odcinków zachodniego wybrzeża66 poprzez wybudowanie nowych ostróg 
brzegowych i opaski brzegowej w Trzęsaczu, wykonanie rozbiórki istniejących 
ostróg oraz rozpoczęcie budowy nowych ostróg na odcinku brzegu morskiego 
Dziwnów – Dziwnówek.  

(dowód: akta kontroli str. 211-215, 379-385, 497-500) 

                                                      
59 Z uwagi na blokady wydatków podjęte z powodu opóźnień w realizacji zadań. 
60 Dalej: PO. 
61 P.n.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” (POIiŚ), „Projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000” (POWER), „Opracowanie 
projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla 
Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego” (POWER), „Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” 
(POIiŚ). 
62 Dalej: UE. 
63 Dobór próby metodą MUS (z losowania nie wyłączono wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 
„8” i „9”). 
64 Zadanie inwestycyjne realizowane w okresie: 21.12.2017 r. – 31.12.2022 r. 
65 Zadanie inwestycyjne realizowane w okresie: 1.07.2016 r. – 31.12.2020 r. (w 2018 r. zakończono badania modelowe 
na budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, zakończono etap po położeniu stępki oraz etap po cięciu 
blach dla pierwszej jednostki pływającej). 
66 Zadanie inwestycyjne realizowane w okresie: 30.03.2016 r. – 30.05.2020 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zbadane wydatki na roboty budowlane, dostawy towarów i usługi były zgodne 
z planem finansowym i zakresem rzeczowym Urzędu na 2018 r., służyły realizacji 
celów i zadań jednostki oraz przyniosły wymierne efekty rzeczowe. Wydatki zostały 
poniesione zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki sektora finansów 
publicznych, z wyjątkiem kwoty 893,2 tys. zł, która została zaklasyfikowana 
i wydatkowana niezgodnie z przepisami dotyczącymi dokonywania poszczególnych 
rodzajów i grup wydatków. Stanowiło to naruszenie obowiązku określonego 
w art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2 i art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych. Wydatki Urzędu zostały poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie i aktach 
wykonawczych, z wyjątkiem wydatków w kwocie 81 tys. zł.  
Wymiar finansowy oraz zakres stwierdzonych nieprawidłowości świadczy 
o nieskuteczności sprawowanego nadzoru w obszarze wydatków budżetu państwa 
i słabości kontroli zarządczej w tym obszarze.  
Ponadto należności Urzędu w wysokości 20 493,1 tys. zł (dotyczące jednego 
z dłużników) zostały nieprawidłowo odpisane i wyksięgowane z ewidencji z dniem 
31.12.2018 r. Operacja księgowa została dokonana z jednoczesnym odpisaniem 
zobowiązań Urzędu na kwotę 20 577,45 tys. zł wobec tego dłużnika, stanowiącą 
roszczenia sporne. Urząd dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności 
z naruszeniem przepisów określonych w art. 62 ustawy o finansach publicznych. 
Ponadto, wbrew wymogom określonym w art. 54 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finanasach 
publicznych, źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały dowodu dokonania przez 
głównego księgowego wstępnej kontroli prawidłowości tej operacji i jej zgodności 
z prawem, kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania w Urzędzie rocznych67 sprawozdań za 
2018 r.:  

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

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE68 (Rb-28 Programy),  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich69 (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).  

Sprawozdania sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. Sporządzono je terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń 

                                                      
67 Lub za IV kwartał 2018 r. 
68 Oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. 
69 Z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.  

Analiza prawidłowości sporządzania ww. sprawozdań wykazała, że kwoty 
należności wykazane w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N były zgodne z ewidencją 
księgową. Do należności zakwalifikowano należności przedawnione, nieściągalne 
i należności, na które należało dokonać odpisów aktualizujących ich wartość 
(ogółem 8,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 146-346) 

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

W Urzędzie nieskutecznie monitorowano zasadność i terminowość dokonywania 
odpisów aktualizujących należności Skarbu Państwa, w tym należności 
przedawnionych. W ewidencji księgowej nie dokonano przed upływem 2018 r. 
odpisu należności przedawnionych w wysokości 350 zł70 oraz nie dokonano odpisów 
aktualizacyjnych dla należności, których termin płatności minął w latach 2010-2017 
na łączną kwotę 8,6 tys. zł. Wskutek powyższego zawyżono kwotę  należności o 8,9 
tys. zł w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-N (zawyżono wartości w kolumnach „należności 
pozostałe do zapłaty”, „w tym zaległości netto” sprawozdania Rb-27 oraz 
„należności ogółem” i „należności wymagalne” w sprawozdaniu Rb-N). 

(dowód: akta kontroli str. 146-200, 217-257, 278-295) 

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-27 określono w § 7 ust. 2 pkt 5 
załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
Zgodnie z tymi zasadami zaległości netto stanowią należności pozostałe do zapłaty, 
których termin zapłaty minął, ale mogą być nadal egzekwowane (należności 
przedawnione nie mogą być egzekwowane).  
Zasady sporządzania sprawozdań Rb-N dotyczących operacji finansowych 
określono w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 załącznika 
nr 9 tego rozporządzenia przez wymagalne należności rozumie się wartość 
wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, 
a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. 
Stosownie do dyspozycji art. 35b ust. 1 pkt 1-5 ustawy o rachunkowości, wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności 
wyszczególnionych w tym przepisie71. 

                                                      
70 Termin płatności upłynął 11.08.2007 r. 
71 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało 
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie 
wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie 
wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości 
należności; 
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości 
niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; 
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; 
5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, 
w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie 
oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ponadto zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności zostały ustalone 
w przepisach wewnętrznych Urzędu, tj. w § 8 ust. 1 zasad rachunkowości 
określonych w zarządzeniu wewnętrznym nr 13 Dyrektora Urzędu z dnia 28 sierpnia 
2015 r. W przypadku zalegania ze spłatą przez okres powyżej 6 miesięcy – odpisy 
aktualizacyjne należało utworzyć dla 100% wartości należności. 

(dowód: akta kontroli str. 487-496) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił m.in.: w związku z niedopatrzeniem przedawnienia się 
należności w kwocie 350 zł, została ona ujęta w sprawozdaniach rocznych Rb-27 
i Rb-N za rok 2018. W trakcie kontroli zostały wykonane odpowiednie księgowania, 
które pomniejszyły „należności ogółem” i „należności wymagalne”. W przyszłości 
dołożymy wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Do 12.03.2019 r. 
Oddział Księgowości nie otrzymał z Wydziału Prawnego Postanowienia Komornika 
Sądowego z 5.10.2017 r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego dot. 
Firmy (…), w związku z tym nie dokonano odpisu. W przyszłości dołożymy 
wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. (…) Odpisy aktualizacyjne 
zostały dokonane w: S.(…) – 2008 r., E.(…) – 2011 r., P. (…) – 2014 r., B.(…) – 
2017 r. (…). Dyrektor poinformował, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 
zakres spraw wynikających z zadanego pytania był Kierownik Oddziału 
Księgowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1097-1101) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe 
Urzędu za 2018 r. oraz sprawozdania za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji 
finansowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach Urzędu były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Wyjątek 
stanowiło zakwalifikowanie do należności (w tym należności wymagalnych) 
należności przedawnionych, nieściągalnych i należności, na które należało dokonać 
odpisów aktualizujących ich wartość (w 100%) – łącznie na kwotę 8,9 tys. zł. 
Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej dotyczące rzetelności danych ujmowanych 
w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N obejmujących należności Skarbu Państwa nie były 
zatem w pełni skuteczne. Niski wymiar finansowy tych nieprawidłowości nie ma 
wpływu na pozytywną ocenę sprawozdawczości. 

VI. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Wzmocnienie nadzoru nad: 
a) prawidłowym prowadzeniem klasyfikacji budżetowej wydatków, w szczególności 

wydatków majątkowych, 
b)  rzetelnym rozliczaniem umów zleceń.  

2. Dokonywanie zmian terminów wykonania umów przed upływem ich 
obowiązywania. 

3. Dostosowanie prowadzenia ewidencji środków trwałych do wymogów  
rozporządzenia w sprawie KŚT. 

4. Bieżące monitorowanie zasadności i terminowości dokonywania odpisów 
aktualizujących należności Skarbu Państwa. 

Ocena cząstkowa 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę 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 

Kontroler  

Karol Kośnik 
specjalista kontroli państwowej 
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