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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
Kontrolowana 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki1, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki od 19 grudnia 2015 r. 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 52-57) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/11/2019 z 7 stycznia 2019 r. 

2. Maria Więckowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/10/2019 z 7 stycznia 2019 r. 

3. Marcin Mirończuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/12/2019 z 7 stycznia 2019 r. 

4. Bartosz Pomykała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/14/2019 z 7 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa w 2018 r. pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta 

części budżetowej 85/14  województwo mazowieckie. Ocenie podlegały w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym rzeczowe 

efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
- sporządzenie rocznych, łącznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 

za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań, 
- nadzór i kontrola sprawowane przez wojewodę w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych3, w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa 

w części 85/14  województwo mazowieckie.  

Kontrola miała także na celu dokonanie oceny wykonania planu finansowego MUW 
na 2018 r. pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności: 
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym rzeczowe 

efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 2018 r. 

w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane 
w toku następujących działań kontrolnych: 
- analiza wykonania planu dochodów, 

                                                      
1 Dalej: MUW lub Urząd. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej: ufp. 
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- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych należności oraz 
windykacji zaległości, 

- analiza stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 85/14 – województwo 

mazowieckie w trakcie roku budżetowego, 
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 85/14 – województwo mazowieckie limitów 

wydatków, w tym limitów środków na wynagrodzenia, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza przyznania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
- analiza stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

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

państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki finansowane w ramach 
części 85/14 – województwo mazowieckie. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/14 – województwo mazowieckie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego MUW na 2018 r. oraz 
wykorzystania dotacji przez kontrolowanych beneficjentów. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

W części 85/14 budżetu państwa finansowano zadania Wojewody Mazowieckiego wynikające 
ze sprawowania przez niego funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, 
zwierzchnika i organu rządowej administracji zespolonej oraz organu nadzoru pod względem 
legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego4 w województwie, w tym 
głównie zadania z zakresu wspierania rodziny, zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego oraz edukacji i wychowania. Łącznie 
wydatki w układzie zadaniowym realizowane były w ramach 18 funkcji, 41 zadań, 
81 podzadań i 148 działań. W 2018 r. w części 85/14 zostały zrealizowane: 

 dochody w kwocie 566 053,3 tys. zł, w tym 41 131,8 tys. zł (7,3%) stanowiły dochody 
zrealizowane przez MUW, 

 wydatki budżetu państwa wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 r.5, 
w wysokości 7 704 659,6 tys. zł, w tym 159 933,6 tys. (2,1%) stanowiły wydatki 
zrealizowane przez MUW, 

 wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 38 395,9 tys. zł, w tym 8 533,8 tys. zł 
(22,2%) stanowiły wydatki zrealizowane przez MUW. 

Udział części 85/14 w dochodach, wydatkach budżetu państwa oraz wydatkach budżetu 
środków europejskich wynosił odpowiednio 0,15%, 1,97% i 0,06%6. 

W 2018 r., w części 85/14, budżet państwa realizowało 86 jednostek organizacyjnych, w tym 
dwóch dysponentów II stopnia i 85 dysponentów III stopnia. Ponadto w budżecie części 
uwzględniono dotacje dla jst. 

Kontrolą objęto wykonanie budżetu przez Wojewodę Mazowieckiego (dysponent części 
85/14), Dyrektora Generalnego MUW (dysponent III stopnia obsługujący Wojewodę 

                                                      
4  Dalej także: jst. 
5  W kwocie 9 147,7 tys. zł. 
6  Wg stanu na 2 kwietnia 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 379 688 152,1 tys. zł, wydatki 390 454 270,0 tys. zł, 

a wydatki budżetu środków europejskich 66 852 693,4 tys. zł. 
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Mazowieckiego), a także – w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych przez Wojewodę 
Mazowieckiego – Urząd Gminy w Jastrzębi oraz Urząd Miejski w Żelechowie. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

w części 85/14  województwo mazowieckie. 

W wyniku szczegółowego badania 17,7% (1 362 672,5 tys. zł) zrealizowanych w części 85/14 
wydatków budżetu państwa stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ufp i aktach wykonawczych do tej 
ustawy. Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w planie finansowym i układzie 
zadaniowym wydatków MUW. 

Wojewoda Mazowiecki rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę 
nad wykonywaniem budżetu w części 85/14. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje łączne sprawozdania roczne za 2018 r., 
sporządzone przez dysponenta części 85/14 – województwo mazowieckie oraz jednostkowe 
sprawozdania roczne MUW. Sprawozdania łączne dysponenta części 85/14 zostały 
sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych 
podległych dysponentów, a sprawozdania jednostkowe MUW, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał prowadzenie 
kontroli prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. Sprawozdania 
pokazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków i należności na koniec 2018 r., zostały 
sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości 
budżetowej8, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych9, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym10.  

Ujawnione w toku kontroli NIK uchybienia i nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację 
budżetu w tej części i polegały na: 
1) przewlekłości w dochodzeniu zaległości MUW na łączną kwotę 11,8 tys. zł, 
2) nieterminowym opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu dwóch zamówień publicznych. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane w części 85/14 – województwo mazowieckie dochody w kwocie 
566 053,3 tys. zł były o 5,5% wyższe od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.11 
i o 3,1% wyższe niż w 2017 r.12 Głównym źródłem dochodów były wpływy z tytułu gospodarki 
gruntami i nieruchomościami: 383 158,4 tys. zł (67,7% dochodów ogółem) oraz z tytułu opłat 
pobieranych przez powiatowe inspektoraty weterynarii: 49 988,7 tys. zł (8,8%). Wyższa 
o 29 285,3 tys. zł realizacja planu dochodów w części 85/14 spowodowana była głównie 
zwiększeniem o: 
– 13 862,4 tys. zł wpływów z funduszu alimentacyjnego z uwagi na zwiększoną skuteczność 

windykacji zaległości,  
– 6 358,7 tys. zł dochodów z opłat pobieranych przez powiatowe inspektoraty weterynarii, 

m.in. w wyniku wzrostu uboju zwierząt w nadzorowanych zakładach, wzrostu produkcji 

                                                      
7  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. 

8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz.U. poz. 109, ze zm.). 

9  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). 

10  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.). 

11 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 
12 549 094,8 tys. zł 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz większej liczby wystawionych świadectw zdrowia w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń13 na terenie województwa, 

– 4 337,0 tys. zł wpływów z tytułu wydania pozwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców. 
(dowód: akta kontroli tom 4 str. 1-79) 

W 2018 r. MUW (dysponent III stopnia) zrealizował dochody w kwocie 41 131,8 tys. zł, 
tj. 6,6% wyższej od kwoty zaplanowanej (38 597,0 tys. zł)14 i o 12,5% niższej od uzyskanej 
w 2017 r. (47 023,7 tys. zł). Głównymi źródłami dochodów były wpływy z opłat: paszportowych 
i konsularnych w kwocie 25 658,4 tys. zł (62,4% dochodów ogółem), za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym roczne opłaty za prawo dysponowania 
częstotliwością w kwocie 10 918,9 tys. zł (26,5%) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 
od osób fizycznych w kwocie 2 145,9 tys. zł (5,2 %). 
Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynikało m.in. ze znacznego wzrostu 
wpływów z opłat za wydanie paszportów oraz pozostałych opłat konsularnych; zezwoleń, 
akredytacji oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość; z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego. 
Natomiast zmniejszenie dochodów w stosunku do 2017 r. było wynikiem protokolarnego 
przekazania przez MUW dysponentowi I stopnia z dniem 2 stycznia 2018 r. zadań i należności 
z tytułu decyzji administracyjnych15, kosztów wydalenia i kar dotyczących cudzoziemców. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 385-391, tom 4 str. 150-161) 

Szczegółowe badanie losowo wybranej próby 50 dowodów16 i zapisów księgowych 
dotyczących dochodów budżetowych o łącznej wartości 1 133,0 tys. zł, stanowiących 
2,8% dochodów MUW, wykazało prawidłowe i terminowe ustalanie należności oraz 
prawidłową kwalifikację dochodów w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 164-168) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 85/14 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2 373 683,8 
tys. zł, w tym zaległości netto 1 543 916,5 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności ogółem 
były wyższe o 125 549,4 tys. zł (o 5,6%), a zaległości netto o 106 271,7 tys. zł (o 7,4%). 
Wzrost stanu należności wynikał m.in. z mniejszych wpływów z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu, najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
i prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 50 650,7 tys. zł oraz 
z naliczenia odsetek od niezapłaconych należności po zlikwidowanym Funduszu Skarbu 
Państwa17 na kwotę 4 079,3 tys. zł. 
Zaległości netto wynikały głównie z niewyegzekwowania zaległości od dłużników 
alimentacyjnych i zaewidencjonowania należności od nowych dłużników (1 250 793,1 tys. zł, 
tj. 81,0% zaległości ogółem) oraz z mniejszych wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu, najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa do 
użytkowania wieczystego nieruchomości (252 996,8 tys. zł, tj. 16,4% zaległości ogółem). 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 113-149) 

W MUW należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2018 r. wyniosły 82,5 tys. zł 
i w całości stanowiły zaległości netto. W porównaniu do 2017 r. należności były niższe 
o 52 535,0 tys. zł (o 99,8%), a zaległości o 46 831,9 tys. zł (o 99,8%). Główną przyczyną ich 
powstania było nieuregulowanie m.in. opłat za bezumowne korzystanie z powierzchni Urzędu 
oraz kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach 

                                                      
13  Dalej: ASF. 
14  Wg planu finansowanego MUW na 2018 r. po zmianach. 
15  W tym m.in.: decyzji w zakresie kar i opłat legalizacyjnych nałożonych przez inspekcję nadzoru budowlanego, kar za nielegalny 

obrót produktami leczniczymi, prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki oraz działalności 
w zakresie zbierania odpadów bez wymaganej zgody Wojewody Mazowieckiego. 

16  Spośród dochodów zrealizowanych w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej (wg najwyższych kwot) z sześciu działów 
klasyfikacji budżetowej, tj.: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 
851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, z zastosowaniem metody PPS (tj. z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wielkości). 

17  Na podstawie art. 117 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowano Fundusz Skarbu Państwa 
i przekazano wojewodom nieściągnięte należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania przez wojewodów zadań na 
podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa. 
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Medycznych. Natomiast zmniejszenie zaległości MUW, wynikało z przekazania zadań 
dysponentowi I stopnia. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 385-391, tom 4 str.183-186) 

Prawidłowość i terminowość podejmowanych przez MUW działań w celu odzyskania 
zaległości dysponenta III stopnia sprawdzono na próbie 20 zaległości18 w kwocie 44,8 tys. zł 
(54,3% zaległości netto ogółem). Badanie wykazało, iż w procesie windykacji 14 należności 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 187-190, 494-496) 

W 2018 r. MUW umorzył należności w kwocie 0,8 tys. zł, a 6,2 tys. zł rozłożono na raty. 
Analiza wszystkich siedmiu postępowań w tym zakresie19 wykazała, iż MUW podejmował 
działania zgodne z przyjętymi procedurami, postanowieniami ufp oraz ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego20. 

 (dowód: akta kontroli tom 4 str. 506) 

Przedawnieniu uległy należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych w łącznej kwocie 
33 970,0 tys. zł z powodu nieskutecznych działań egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy 
skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Wojewodę 
Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 506-517) 

W 2018 r. Wojewoda Mazowiecki w ramach nadzoru nad realizacją dochodów, 
sprawowanego w trybie art. 175 ust. 2 pkt 1 ufp, m.in. dokonywał bieżącej weryfikacji 
sprawozdań budżetowych, sporządzał okresowe (kwartalne) analizy wykonania dochodów 
oraz monitorował działania gmin w celu wyegzekwowania należności od dłużników 
alimentacyjnych. 
W wyniku przeprowadzonych przez MUW kontroli w zakresie realizacji przez 30 jst dochodów 
budżetowych oraz wykorzystania i rozliczania dotacji stwierdzono m.in. 25 przypadków 
nieprzekazania dochodów z tytułu oprocentowania środków dotacji zgromadzonych na 
rachunkach bankowych na łączną kwotę 9,5 tys. zł. Do dnia zakończenia kontroli 23 jst 
dokonały stosownych zwrotów. 
Stwierdzone podczas kontroli NIK nieprawidłowości w realizacji dochodów MUW dotyczyły 
przewlekłości windykacji sześciu należności, których łączna wartość stanowiła 0,002% 
dochodów w części 85/14 i 0,03% dochodów MUW. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 44-49) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na przewlekłych i nieefektywnych działaniach windykacyjnych. 
Badanie 20 zaległości MUW wykazało, że w sześciu przypadkach21 na kwotę 11,8 tys. zł22 
(tj. 14,3% zaległości netto ogółem) dla należności powstałych w latach 2007-2018, terminy 
pomiędzy podejmowaniem poszczególnych czynności zmierzających do wykonania 
zobowiązań wynosiły od 93 do 989 dni. Było to niezgodnie z art. 42 ust. 5 ufp w zakresie 
terminowego podejmowania czynności oraz postanowieniami rozdziału 623 zarządzenia 
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad egzekwowania i windykacji należności 
z tytułu dochodów budżetowych24. Do dnia zakończenia kontroli25 należności nie zostały 
odzyskane. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 169-182, 191-493, 497-505) 

Wojewoda Mazowiecki wyjaśnił m.in., że przepisy prawa nie określają terminów dochodzenia 
roszczeń cywilnoprawnych i jedynym wyznacznikiem jest termin przedawnienia. Mimo, 

                                                      
18  Wyboru próby zaległości do badania dokonano w sposób celowy z uwzględnieniem kwoty zaległości, jej wiekowania, okresu 

przeterminowania, zakresu czynności windykacyjnych oraz wyników analizy stanu zaległości netto i szacowania ryzyka. 
19  Szczegółowym badaniem objęto próbę wszystkich należności umorzonych (2) oraz wszystkich rozłożonych na raty (5). 
20  Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
21  Cztery sprawy prowadzili radcy prawni Biura Kadr i Obsługi Prawnej, a dwie Biuro Finansów Urzędu. 
22  Tj. 2,3 tys. zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 8,4 tys. zł 

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie oraz 1,1 tys. zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, 
rozdział 85195 Pozostała działalność. 

23  Pn. Windykacja należności cywilnoprawnych. 
24  Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 30 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad egzekwowania i windykacji 

należności z tytułu dochodów budżetowych przysługujących Wojewodzie Mazowieckiemu. 
25  4 kwietnia 2019 r. 
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iż w MUW nie skorzystano ze wszystkich dostępnych środków egzekucyjnych, 
to przedmiotowe roszczenia nie uległy jeszcze przedawnieniu. Odnośnie do przewlekłości 
spraw prowadzonych przez Biuro Kadr i Obsługi Prawnej wyjaśnił m.in., iż w 2018 r. 
rozpoczęto proces zmiany organizacji nadzoru nad radcami prawnymi. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 619-629) 

Zdaniem NIK termin przedawnienia nie może być uznany za podstawowe kryterium 
wykonania dochodów budżetu państwa. Dla prawidłowej ich realizacji konieczne jest 
podejmowanie bieżących działań i pełnienie stałego monitoringu tego procesu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. przez 
kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. 

Ocenę sformułowano na podstawie analizy 0,2% dochodów oraz 0,002% zaległych należności 
w części 85/14. Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na przewlekłości windykacji sześciu 
zaległości MUW, których łączna wartość stanowiła 0,002% dochodów w części 85/14, nie 
miała istotnego wpływu na realizację dochodów. Wojewoda Mazowiecki rzetelnie, zgodnie 
z art. 175 ust. 2 pkt 1 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem dochodów 
w części 85/14. 

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki w części 85/14 zostały zaplanowane w kwocie 
6 535 327,0 tys. zł. Plan wydatków zwiększono środkami z rezerw o 1 298 980,8 tys. zł 
(o 19,9%), w tym 1 292 402,1 tys. zł z rezerw celowych oraz 6 578,7 tys. zł z rezerwy ogólnej. 
Ponadto w trakcie roku budżet Wojewody Mazowieckiego na 2018 r. został zwiększony 
o 4 386,0 tys. zł26 oraz zmniejszony o 4 655,0 tys. zł27. Budżet po zmianach wyniósł 
7 834 038,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 1-14, 31) 

Analiza 15 decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian planu wydatków środkami 
z rezerw, w tym ośmiu z rezerwy ogólnej na kwotę 6 578,7 tys. zł, dwóch z rezerw celowych28 
na kwotę 298 825,6 tys. zł oraz pięciu z rezerw środków budżetu środków europejskich na 
kwotę 11 231,7 tys. zł wykazała, że zmiany w planie finansowym wynikały z potrzeb 
zgłoszonych przez jednostki, były celowe i wprowadzono je po otrzymaniu decyzji Ministra 
Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu wydatków.  

Środki z rezerwy ogólnej wykorzystano w łącznej kwocie 6 412,5 tys. zł (tj. w 97,5%) na 
wydatki majątkowe sześciu jst, w tym dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów, 
wyposażenia i aparatury medycznej dla trzech placówek medycznych, wyposażenia dla 
jednego domu pomocy społecznej, rozbudowy szkoły podstawowej oraz na zadanie 
pn. Wykonanie podłogi sportowej w salach korekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 274, 276, 367-378) 

Środki z rezerw celowych poz. 52 i poz. 70 wykorzystano odpowiednio w 99,7% i 97,0%, 
zgodnie z przeznaczeniem, udzielając jst dotacji celowych na: 

 realizację ich zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w celu zwiększenia 
jego dostępności (221 582,1 tys. zł), 

 budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych w ramach rządowego 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
(74 211,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 274, 276, 344-366) 

                                                      
26  Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63 z 29 maja 2018 r., wydaną na podstawie decyzji Ministra Finansów 

nr MF/FS7.4143.3.85.2018.MF.1545 z 28 maja 2018 r., zwiększono plan wydatków o kwotę 4 386,0 tys. zł z przeznaczeniem 
na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej 
oraz komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. 

27  Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 160 z 28 września 2018 r. na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów 
nr MF/BP6.4143.10.7.2018.PRM z 28 września 2018 r. w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń na 2018 r. 
(Dz.U. poz. 1774, ze zm.) oraz art. 570 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) 
zmniejszono wydatki w części 85/14 o 4 655,0 tys. zł. 

28  Poz. 52 Zwiększenie odstępności wychowania przedszkolnego oraz poz. 70 Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
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Środki z rezerw budżetu środków europejskich w kwocie 11 158,9 tys. zł (tj. 99,4%) 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na: 

 zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej29 w Warszawie czterech 
specjalistycznych samochodów z drabiną mechaniczną w ramach projektu 

pn. Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych30, 

 sfinansowanie przez MUW kosztów robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego 
w ramach projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 
trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach 
pozostających w trwałym zarządzie MUW31, 

 wdrożenie i popularyzację e-usług realizowanych przez administrację rządową 
w województwie mazowieckim (WIPER)32. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 274-275) 

W 2018 r. Wojewoda Mazowiecki zablokował33 51 464,9 tys. zł wydatków z budżetu państwa 
i 411,0 tys. zł z budżetu środków europejskich. Blokad dokonywano niezwłocznie z powodu 
nadmiaru posiadanych środków i braku możliwości ich wydatkowania na pierwotnie 
zaplanowane cele. W części 85/14 nie dokonywano blokad z tytułu niegospodarności 
w jednostkach. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 379-383) 

Wydatki w części 85/14 w 2018 r. zrealizowano w kwocie 7 704 659,6 tys. zł34, tj. o 1,7% 
niższej od planu po zmianach i o 3,5% wyższej od wykonania w 2017 r. (o 260 741,7 tys. zł). 
Na dotacje celowe dla jst i jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano 
łącznie 7 123 844,3 tys. zł35 (88,6%), w tym na zadania własne jst 931 753,8 tys. zł oraz na 
zadania zlecone jst 5 869 780,0 tys. zł, wydatki zespolonych służb, inspekcji i straży wyniosły 
413 567,0 tys. zł (5,4%), wydatki MUW 159 933,6 tys. zł (2,1%), a pozostałe wydatki36 
7 314,8 tys. zł (0,1%). 
Główne pozycje wydatków stanowiły: dotacje dla gmin na świadczenia wychowawcze 
w ramach Programu pn. Rodzina 500 plus w kwocie 3 290 722,2 tys. zł (42,7% wydatków 
ogółem), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla 
opiekunów i wypłatę jednorazowych świadczeń w ramach programu pn. Za życiem w kwocie 
1 484 231,4 tys. zł (19,3%) oraz dotacje dla powiatów na funkcjonowanie komend PSP 
w kwocie 291 694,4 tys. zł (3,8%) i ratownictwo medyczne w kwocie 253 778,3 tys. zł (3,3%). 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 1-14, 26-27, 35-36) 

W najniższym stopniu zrealizowano plan wydatków na dotacje dla: 

 jednostek spoza sektora finansów publicznych na wykonanie zadań w zakresie dziennej 
opieki (86,4 tys. zł, tj. 50,7% planu po zmianach) z uwagi na oszczędności z umów 
i rezygnacje z dofinansowania, 

 gmin na realizację programu pn. Opieka 75+ (479,9 tys. zł tj. 52,3% planu po zmianach) 
z uwagi na zmniejszenie w ciągu roku liczby osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy, 

 gmin na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (451,5 tys. zł, tj. 54,6% planu po 
zmianach) w wyniku uzyskanych oszczędności w realizacji umów i rezygnacji 
z dofinansowania. 

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. nastąpił wzrost wydatków na dotacje37 o 83 434,0 tys. zł 
(o 1,2%), w tym m.in. na: realizowany od 2018 r. program rządowy pn. Dobry start na kwotę 
201 007,8 tys. zł oraz na remonty i konserwacje zabytków o 18 106,2 tys. zł (ponad 
32-krotnie). 

                                                      
29  Dalej także: PSP. 
30  W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dalej: POIiŚ 2014-2020. 
31  W ramach POIiŚ 2014-2020. 
32  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dalej: RPO WM 2014-

2020. 
33  Łącznie 17 decyzji, w tym: cztery na kwotę 37 624,7 tys. zł dotyczyły wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej, jedna 

na kwotę 128,0 tys. zł dotyczyła środków niewykorzystanych z rezerwy ogólnej oraz 12 na kwotę 14 123,3 tys. zł dotyczyło 
niewykorzystanych środków z rezerw celowych. 

34  W tym 9 147,7 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
35  W grupach paragrafowych 2 i 6, w tym 1 680,8 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
36  M.in. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych, wypłaty zasądzonych 

wyrokami sądowymi rent oraz utrzymanie lotniczych przejść granicznych na obszarze województwa. 
37  Grupa 2 wydatków wraz z wydatkami niewygasającymi oraz wydatkami na współfinansowanie. 
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W 2018 r. zmniejszono wydatki m.in. na dotacje: 

 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci (o 110 827,4 tys. zł) z uwagi na niższą liczbę dzieci, na które 
przyznano świadczenie i mniejszą liczbę wypłaconych świadczeń oraz przekazanie 
Wojewodzie Mazowieckiemu przez samorząd województwa zadania koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 

 przekazywane powiatom (o 37 706,7 tys. zł), m.in. na wypłatę odszkodowań związanych 
z reprywatyzacją oraz za grunty przejmowane pod drogi publiczne z uwagi na 
zmniejszenie w 2018 r. liczby tych zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 39-67) 

Analiza wykonania dotacji w ośmiu wybranych działach klasyfikacji budżetowej na łączną 
kwotę 6 960 387,1 tys. zł38 oraz szczegółowe badanie 19 wydatków na dotacje na kwotę 
1 339 027,4 tys. zł (18,8% wydatków na dotacje) wykazało, że zaplanowane i przekazane 
środki wynikały ze sporządzonych przez jednostki kalkulacji potrzeb zweryfikowanych przez 
wydziały merytoryczne MUW. Terminy przekazywania przez Wojewodę Mazowieckiego transz 
dotacji umożliwiały prawidłową realizację zadań. Rozliczenie dotacji następowało zgodnie 
z zasadami określonymi w ufp i obowiązującymi przepisami. 

W 18 badanych przypadkach dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na: 

 wypłatę przez m.st. Warszawa i miasto Radom osobom uprawnionym świadczeń 
wychowawczych w ramach Programu pn. Rodzina 500 plus na kwotę 915 243,9 tys. zł 
oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń w ramach Programu 
pn. Za życiem, zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe na kwotę 327 951,9 tys. zł, 

 wydatki bieżące39 jst dotyczące 60,8 tys. dzieci w wieku do 5 lat korzystających 
z wychowania przedszkolnego na kwotę 83 229,3 tys. zł, 

 budowę i przebudowę 10,1 km dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201940 na kwotę 7 279,8 tys. zł, 

 dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych na kwotę 571,7 tys. zł, 

 dofinansowanie zakupu wyposażenia i aparatury medycznej dla trzech placówek 
medycznych oraz wyposażenia dla jednego domu pomocy społecznej na kwotę 
4 523,9 tys. zł, 

 dofinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej na kwotę 1 045,1 tys. zł. 

W jednym przypadku41, dotyczącym dotacji na kwotę 276,6 tys. zł, w wyniku szczegółowej 
weryfikacji w Biurze Rozwoju i Inwestycji MUW stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem 
wykorzystanie części dotacji. W I kw. 2019 r. beneficjent zwrócił nienależnie pobraną kwotę 
4,7 tys. zł oraz odsetki. 
Stwierdzone błędy formalne dotyczyły dwóch przypadków zaakceptowania przez Biuro 
Rozwoju i Inwestycji MUW nieterminowego złożenia przez beneficjentów wniosków o płatność 
oraz jednego przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji zadania. Nie miało to jednak 
wpływu na termin i sposób wykorzystania przyznanych dotacji. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 296-378, 397-405) 

Dominującą pozycję w zrealizowanych wydatkach bieżących jednostek budżetowych 
stanowiły wynagrodzenia (277 698,0 tys. zł, tj. 53,4%), które w porównaniu do 2017 r. wzrosły 
o 16 089 tys. zł (o 6,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 4 659,0 zł 
i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 207,1 zł. W 2018 r. w części 85/14 przeciętnie 
zatrudnionych było 4 967 osób. W porównaniu do 2017 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe 
o 70 osób, m.in. z uwagi na konieczność zwalczania ASF, zapewnienia właściwego nadzoru 
inspekcji weterynaryjnej nad rolniczym handlem detalicznym oraz obsadzenie wakatów 
w korpusie służby cywilnej. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 520-529) 

                                                      
38  Tj. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 136 346,5 tys. zł, 600 Transport i łączność 279 324,4 tys. zł, 750 Administracja 

publiczna 63 864,9 tys. zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 915,0 tys. zł, 801 Oświata 
i wychowanie 291 243,7 tys. zł, 852 Pomoc społeczna 480 995,0 tys. zł, 851 Ochrona zdrowia 354 692,1 tys. zł, 855 Rodzina 
5 054 005,6 tys. zł. 

39  Środki pochodziły z rezerwy celowej poz. 52 Zwiększenie odstępności wychowania przedszkolnego. 
40  Rezerwa celowa poz. 70. 
41  Dofinansowanie do wykonania podłogi sportowej w salach korekcyjnych szkoły podstawowej. 
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Wydatki majątkowe w części 85/14 wynosiły 299 202,9 tys. zł42 (92,1% planu po zmianach) 
i stanowiły 179,3% wykonania w 2017 r. Wydatki te przeznaczono na: dotacje na zadania 
inwestycyjne (242 903,0 tys. zł43), inwestycje (16 111,1 tys. zł44) i zakupy inwestycyjne 
(40 188,8 tys. zł45). 

Środki z dotacji na zadania inwestycyjne przeznaczono głównie na dofinansowanie: 

 inwestycji drogowych na kwotę 123 748,9 tys. zł (50,9% dotacji) w ramach rządowych 
Programów: rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz 
na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury 
drogowej, 

 usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst na kwotę 
66 002,1 tys. zł (27,2% dotacji), 

 żłobków i klubów dziecięcych w ramach Programu pn. Maluch Plus 2018 w kwocie 
16 297,4 tys. zł (6,7% dotacji), 

 budowy dwóch powiatowych komend PSP oraz dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych 
6 700,0 tys. zł (2,8% dotacji). 

Wydatki na inwestycje przeznaczono głównie na przebudowę i modernizację pomieszczeń 
budynków MUW w Warszawie, Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce (10 272,9 tys. zł46), budowę 
Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Legionowie oraz 
modernizację obiektu Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy (5 171,0 tys. zł47). 

W ramach zakupów inwestycyjnych największe wydatki poniesiono m.in. na zakup: 

 specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, kontenerów chłodniczych, samochodów 
służbowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek inspekcji weterynaryjnej 
(7 398,0 tys. zł), 

 pojazdów specjalistycznych, komory dymowej oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby 
jednostek PSP województwa mazowieckiego (6 987,9 tys. zł). 

 25 automatycznych bramek kontroli granicznej, czytnika mikropłytek z wyposażeniem oraz 
spektrometru do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych dla przejść 
granicznych w portach lotniczych Warszawa - Okęcie i Modlin (6 863,1 tys. zł), 

 nieruchomości przez MUW z przeznaczeniem na Wojewódzki Magazyn 
Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej (4 988,8 tys. zł). 

Niepełne wykorzystanie limitu wydatków majątkowych w części 85/14 wynikało m.in. z: 

 rezygnacji z dofinansowania oraz w wyniku uzyskanych oszczędności w realizacji umów 
na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych przez jednostki z sektora 
i spoza sektora finansów publicznych (nie wykorzystano kwoty 14 538,5 tys. zł), 

 niezrealizowania przez m.st. Warszawa projektu kompleksowej modernizacji 
i doposażenia oświetlenia i monitoringu wizyjnego placów zabaw i skwerów publicznych na 
terenie Dzielnicy Praga Północ, z uwagi na unieważnienie kolejnych przetargów 
(nie wykorzystano kwoty 3 040,4 tys. zł), 

 zmniejszenia faktycznej wartości zadań inwestycyjnych w wyniku rozliczeń 
powykonawczych oraz naliczenia kar umownych wykonawcom robót budowlanych 
realizowanych w ramach programów rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 oraz na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej (nie wykorzystano kwoty 2 914,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 29-37, tom 3 str. 123-136, 190) 

Wydatki na współfinansowanie48 projektów z udziałem środków UE wyniosły 13 767,1 tys. zł 
(0,2% wydatków ogółem), co stanowiło 88,4% planu po zmianach oraz 277,3% wydatków 
z roku 2017 r. Niepełna realizacja tych wydatków wynikała głównie z oszczędności powstałych 
podczas wykonywania przez samorząd województwa wydatków z pomocy technicznej 

                                                      
42  Grupa paragrafowa 6 wydatków wraz z wydatkami na współfinansowanie oraz wydatkami niewygasającymi na kwotę 

7 966,9 tys. zł. 
43  W tym 500,0 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
44  W tym 6 116,9 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
45  W tym 1 350,0 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
46  W tym 3 616,9 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
47  W tym 2 500,0 tys. zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. 
48  15 projektów realizowanych w ramach ośmiu programów współfinansowanych m.in. ze środków UE. 



 

11 

w ramach PROW 2014-2020 (brak na rynku szkoleń odpowiadających potrzebom 
pracowników wdrażających Program, zmniejszenie rozliczanej powierzchni biurowej oraz 
niewielkie zainteresowanie niektórymi z działań konkursowych). Wzrost wydatków 
na współfinansowanie wynikał głównie z postępu realizacji projektów. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 143-144) 

W części 85/14 zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 28 766,2 tys. zł i były 
o 2 772,1 tys. zł (tj. o 10,7%) wyższe od zobowiązań na koniec 2017 r. Dotyczyły one głównie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, co wynikało m.in. ze wzrostu 
zatrudnienia. 
W ciągu 2018 r. w części 85/14 stwierdzono przypadki zobowiązań wymagalnych49 w trzech 
powiatowych inspektoratach weterynarii z uwagi na późne uruchomienie rezerwy celowej 
m.in. na zapłatę wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii i zobowiązań za odstrzał sanitarny 
dzików z ASF oraz w Kuratorium Oświaty w Warszawie w związku z wpływem faktur 
po terminie ich płatności. Powstanie ww. zobowiązań nie skutkowało wystąpieniem kosztów 
oraz naliczeniem odsetek. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str.1-2, tom 3 str. 147-158) 

Wydatki budżetu państwa w części 85/14, które nie wygasły z upływem w 2017 r., 
przeznaczone na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP, zrealizowano terminowo 
w kwocie 2 987,1 tys. zł. Niewykorzystaną kwotę 45,9 tys. zł w dniu 29 marca 2018 r. MUW 
zwrócił na rachunek budżetu państwa. 
Natomiast wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. ustalono w kwocie 9 147,7 tys. zł50 
m.in. z powodu opóźnień prac remontowo-budowalnych realizowanych w obiektach MUW, 
braku wpływu ofert w postępowaniu przetargowym na zakupy inwestycyjne Komendy 
Wojewódzkiej PSP oraz brak możliwości wykonania do końca roku dużej liczby przeglądów 
serwisowych pojazdów i sprzętu PSP. Wydatki te zostały zrealizowane do 30 marca 2019 r. 
w pełnej kwocie. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 159-179) 

W 2018 r. MUW zrealizował wydatki budżetu państwa w kwocie 159 933,6 tys. zł51, tj. o 2,7% 
niższej od planu po zmianach52 i o 36,4% wyższej od wykonania w 2017 r. 
(tj. o 42 667,7 tys. zł). Wzrost wydatków w 2018 r. nastąpił w każdej grupie ekonomicznej, 
w tym: wydatki bieżące53 wzrosły o 22 716,8 tys. zł (tj. o 21,3%), wydatki majątkowe54 
o 15 395,9 tys. zł (tj. o 148,9%), wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków 
UE55 o 4 504,9 tys. zł (tj. o 2 063,8%), a świadczenia na rzecz osób fizycznych56 o 50,1 tys. zł 
(tj. o 119,6%). 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 3-8, 17-28, 42-43) 

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu wyniosły 78 754 tys. zł i w porównaniu do 
2017 r. były wyższe o 7,0%57. W MUW w 2018 r. zatrudniano przeciętnie 1 323 osoby58, 
tj. o 7459 więcej niż w 2017 r. m.in. z uwagi na realizację nowego zadania koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. W 2018 r. MUW wypłacił pracownikom nagrody 
o łącznej wartości 6 181,8 tys. zł. Średnia kwota nagrody wyniosła 4 672,21 zł. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 520-530) 

                                                      
49  Zobowiązania wymagalne wyniosły: na koniec kwietnia 2018 r. - 10,1 tys. zł, na koniec września 2018 r. - 21,6 tys. zł, na koniec 

października 2018 r. - 14,8 tys. zł. 
50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 

nie wygasają z upływem roku budżetowego(Dz.U. poz. 2346). 
51 Łącznie z wydatkami niewygasającymi wynoszącymi w 2018 r.- 3 616,9 tys. zł.  
52 Wynoszącego 164 381,2 tys. zł.  
53 Wydatki bieżące wynoszące w 2018 r. 129 162,7 tys. zł (tj. 80,7% wydatków MUW ogółem) zostały zrealizowane w 98,8% 

planu po zmianach. 
54 Wydatki majątkowe w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 25 730,2 tys. zł (tj. 16,1% wydatków MUW ogółem), co stanowiło 

93,4% planu po zmianach. 
55 Wydatki MUW na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wyniosły w 2018 r. - 4 734,3 tys. zł (3,0% wydatków 

MUW ogółem) tj. 82,6% planu po zmianach. 
56 Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły w 2018 r. - 306,4 tys. zł (0,2% wydatków MUW ogółem) i zostały zrealizowane 

w 98,8% planu po zmianach. 
57  Tj. o 73 614,0 tys. zł. 
58  Wg stanu na dzień 8 stycznia 2019 r. 
59  1 249 osób. 
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Szczegółowe badanie planu zadań inwestycyjnych MUW60 wykazało, iż dokonano łącznie 
59 zmian planu, w tym pięciu podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ufp po zyskaniu zgody Ministra 
Finansów. Do planu wprowadzono 23 nowe zadania na kwotę 16 036,7 tys. zł oraz 
zrezygnowano z dziewięciu na kwotę 2 662,0 tys. zł. Plan zadań inwestycyjnych MUW 
zwiększył się łącznie o 13 562,2 tys. zł m.in. z uwagi na uruchomienie środków z rezerw. 
MUW nie zrealizował jednego61 zadania na kwotę 120,0 tys. zł, tj. zakupu przenośnego 
spektrometru do identyfikacji substancji chemicznych na potrzeby przejścia granicznego, 
ponieważ przyznana przez MSWiA z rezerwy celowej kwota nie była wystarczająca do zakupu 
ww. urządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 182-273) 

Zobowiązania MUW na koniec 2018 r. wyniosły 6 819,7 tys. zł, były o 7,4% wyższe 
od zobowiązań na koniec 2017 r. i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz pochodnymi. W 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w MUW. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 2, 44-47) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację 49 wydatków62 z budżetu państwa w kwocie 
23 645,1 tys. zł63 (14,8% wydatków ogółem MUW), z których 44 na kwotę 22 502,9 tys. zł 
wylosowano metodą monetarną (MUS64), a pięć na kwotę 1 142,2 tys. zł dobrano celowo. 
Zbadane wydatki poniesiono na realizację sześciu zadań określonych w budżecie 
zadaniowym, w tym m.in. na: bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP 
(zadanie 2.5) w kwocie 10 093,2 tys. zł, koordynację działalności oraz obsługę 
administracyjną i techniczną (zadanie 22.1) w kwocie 8 479,0 tys. zł, ochronę wód 
i gospodarowanie zasobami wodnymi (zadanie 12.5) w kwocie 4 981,5 tys. zł. Stwierdzono, że 
wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, a zamówień publicznych udzielano 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych65. Wydatki na zakupy, usługi i roboty budowlane służyły realizacji celów Urzędu. 

Badanie dokumentacji wydatkowej nie wykazało nieprawidłowości. 
(dowód: akta kontroli tom 2 str. 58-72) 

Analiza trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 
6 400,1 tys. zł, w tym dwóch udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki66 oraz jednego 
postępowania o wartości jednostkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 tys. euro67, do którego nie stosowano przepisów ustawy Pzp, wykazała, że 
zamówień dokonano zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Pzp i zarządzeniu 
Dyrektora Generalnego MUW w zakresie realizacji zamówień podlegających wyłączeniu 
ze stosowania ustawy Pzp68. Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzono na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z niezłożeniem żadnej oferty w trakcie 
uprzednio prowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego69.  

                                                      
60  Wydatki majątkowe budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. 
61 Spośród 34 zadań na łączna kwotę 35 237,2 tys. zł wg planu po zmianach. 
62 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów odpowiadających 

pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta III stopnia o wartości powyżej 500 zł. 
63 Badaniem objęto wydatki bieżące na kwotę 3 579,1 tys. zł, wydatki majątkowe na kwotę 17 140,3 tys. zł oraz wydatki 

na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 2 925,7 tys. zł. 
64  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości transakcji. 
65  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
66  Przedmiot zamówienia: 1) Przebudowa pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 
(BOU-IV.272.35.2018). Wartość udzielonego zamówienia: 2 706,0 tys. zł brutto. 2) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie 
Platformy stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania 
dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie 
Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem formularzy elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu 
WIPER (BOU-IV.272.14.2018). Wartość udzielonego zamówienia: 3 537,8 tys. zł brutto. 

67  Przedmiot zamówienia: Zakup urządzeń do powielarni Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pl. Bankowy 3/5 
(BOU-II.2512.296.2018.SSZ). Wartość udzielonego zamówienia 156,3 zł tys. zł brutto.  

68  Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego MUW z 28 lutego 2017 r., ze zm. 
69 Oferty nie złożono w następujących postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie na rzecz Zamawiającego 

przebudowy pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 (BA-V.272.18.2018) oraz 
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane 
z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie wysokiej jakości e-usług przez 
Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem Formularzy 
elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu WIPER (BOU-IV.272.5.2018). 
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Badanie dokumentacji postępowań wykazało, że w przypadku dwóch zamówień z wolnej ręki, 
ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej po terminie wynikającym 
z ustawy Pzp. Rozliczenie finansowe zakupu prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych 
MUW. 

(dowód akta kontroli tom 2 str. 163-191) 

Wojewoda Mazowiecki w 2018 r., zgodnie z art. 175 ufp, skutecznie sprawował nadzór 
i kontrolę prawidłowości wydatkowania środków w części 85/14. Bieżący nadzór obejmował 
prowadzenie okresowych analiz wykorzystania przekazanych środków finansowych 
i udzielonych dotacji. Spośród 69 kontroli dotacji przeprowadzonych przez MUW, 
w 31 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne, w wyniku 
których m.in. dokonano zwrotu odsetek od dotacji w łącznej kwocie 9,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 43-49, 710-772) 

Wojewoda Mazowiecki terminowo poinformował beneficjentów o kwotach dotacji przyjętych 
przez Radę Ministrów w projekcie i w ustawie budżetowej na 2018 r. oraz wywiązał się 
z obowiązku podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym przyznano dotacje 
podmiotowe i celowe. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 293-378) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na publikacji dwóch ogłoszeń o udzieleniu zamówienia 
po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W przypadku 
postępowania dotyczącego przebudowy sanitariatów i pomieszczeń socjalnych ogłoszenie 
zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 45 dni po zawarciu umowy70. 
W przypadku postępowania na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie platformy e-usług 
(projekt WIPER), ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej po 48 dniach od zawarcia umowy. 

(dowód akta kontroli tom 2 str. 163-170, 173-191) 

Dyrektor Generalny MUW wyjaśnił, że były to jednostkowe przypadki opóźnień powstałe 
w wyniku absencji pracowników z uwagi na okres urlopowy. Obecnie trwają prace nad nowym 
regulaminem udzielania zamówień publicznych, w którym wprowadzone zostaną rozwiązania 
zapewniające terminowe zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu. 

(dowód akta kontroli tom 2 str. 194-195) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/14 zrealizowano w kwocie 38 395,9 tys. zł 
(tj. 98,0% planu po zmianach) i były ponad 15-krotnie wyższe od ich wykonania w 2017 r., 
w tym 31 081,1 tys. zł z POIiŚ 2014-2020 oraz 6 740,4 tys. zł z RPO WM 2014-2020. Wzrost 
wydatków na współfinansowanie wynikał głównie z postępu realizacji projektów. 

Wydatki zostały poniesione m.in. na:  

 realizację przez Komendę Wojewódzką PSP trzech projektów dotyczących usprawnienia 
systemów ratownictwa na drogach i w transporcie kolejowym oraz zwiększenia 
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych w ramach POIiŚ 2014-2020 
(29 350,2 tys. zł), 

 realizację projektu71 zwiększającego dostępność usług publicznych świadczonych przez 
MUW drogą elektroniczną dla mieszkańców województwa mazowieckiego oraz 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych 
udostępniających informację publiczną w ramach RPO WM 2014-2020 (6 740,4 tys. zł), 

 realizację projektu72 związanego z termomodernizacją budynku MUW w Zielonce, 
Radomiu i Siedlcach w ramach POIiŚ 2014-2020 (1 730,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 145-146) 

                                                      
70 21 września 2018 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, natomiast umowę 

zawarto 7 sierpnia 2018 r. 
71  Pn. Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER). 
72  Pn. Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych 

w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie MUW. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spośród zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 8 888,2 tys. zł, MUW zrealizował 
wydatki z budżetu środków europejskich w kwocie 8 533,8 tys. zł (96,0%) i w stosunku do 
2017 r. były one wyższe o 8 180,4 tys. zł (tj. o 2 414,9%). Znaczący wzrost wydatków 
z budżetu środków UE związany był z zaawansowanym stanem realizowanych projektów, 
w tym w szczególności ostatnim rokiem realizacji projektu WIPER (6 740,4 tys. zł).  

 (dowód akta kontroli tom 2 str. 52-54) 

Szczegółowym badaniem objęto sześć wydatków MUW z budżetu środków europejskich 
w kwocie 6 025,0 tys. zł73 (70,6% wydatków ogółem MUW), z których pięć na kwotę 
4 933,9 tys. zł dobrano celowo, a jeden na kwotę 1 091,1 tys. zł wylosowano metodą 
monetarną74. Zbadane wydatki poniesiono na koordynację działalności oraz obsługę 
administracyjną i techniczną (zadanie 22.1 budżetu zadaniowego). Wydatki poniesiono 
zgodnie z umowami, a zlecenia płatności były przekazywane do Banku Gospodarstwa 
Krajowego w terminach umożliwiających ich realizację przed upływem terminu płatności. 

(dowód akta kontroli tom 2 str. 58-72) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. w części 85/14 w ramach 41 zadań realizowano 81 podzadań. Największe wydatki 
poniesiono na zadanie 13.4 Wspieranie rodziny (5 059 145,0 tys. zł, tj. 65,7% wydatków 
budżetu państwa w części 85/1475). Szczegółowa analiza pięciu wybranych podzadań76 
wykazała, że mierniki ustalono w sposób prawidłowy, a zaplanowane efekty rzeczowe zostały 
osiągnięte. Wydatki poniesione w ramach tych zadań, w wysokości 109 982,4 tys. zł, służyły 
realizacji celów przyjętych w budżecie zadaniowym, tj. m.in.: 

 przeszkolono 350 osób z zakresu obrony cywilnej oraz przeprowadzono 154 treningi 
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania77, 

 zrefundowano 678,2 tys. jednorazowych biletów ulgowych oraz 783,3 tys. miesięcznych, 

 wydano 5 626 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, 

 zwiększono o 3,7% liczbę zbadanych próbek w ramach sprawowanego nadzoru 
sanitarnego. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 536-544, 572-574) 

Analiza dwóch realizowanych przez MUW w 2018 r. projektów dofinansowanych z budżetu 
środków UE78 wykazała, że jeden z nich zakończono i terminowo osiągnięto zakładany 
wskaźnik rezultatu, a jeden nie został zakończony. 

(dowód: akta kontroli tom 4 str. 594) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego 
wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2018 r.  

Wydatki w ramach badanej próby dotacji (18,8%) poniesiono zgodnie z uzasadnionymi 
potrzebami beneficjentów oraz rozliczono w sposób prawidłowy i terminowy. Wojewoda 
Mazowiecki przekazywał jednostkom podległym dotacje w terminach umożliwiających 
prawidłową realizację zadań oraz osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych. Badanie 

                                                      
73  Badaniem objęto wydatki bieżące na kwotę 1 111,2 tys. zł sfinansowane ze środków RPO WM 2014-2020 oraz wydatki 

majątkowe na kwotę 4 913,8 tys. zł sfinansowane ze środków RPO WM 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020. 
74 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów wygenerowanych z systemu księgowego. 
75 7 704 659,6 tys. zł. 
76  Podzadania: 2.3.3. Obrona Cywilna; 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się; 19.5.1. Wspieranie transportu przyjaznego 

środowisku; 20.1.4. Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych; 20.5.4. Ochrona zdrowia przed 
szkodliwym wpływem czynników środowiskowych.  

77 Spośród planowanych 350 osób i 180 treningów. 
78 1) W wyniku zakończenia realizacji projektu wdrożenia i popularyzacji e-usług realizowanych przez administrację rządową 

w województwie mazowieckim (WIPER) 13 jednostek sektora publicznego korzystało z utworzonych aplikacji usług 
teleinformatycznych; 2) W odniesieniu do projektu dotyczącego zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług dla obywateli 
państw trzecich na Mazowszu (realizowanego ze środków FAMI), w 2018 r. dokonano modyfikacji budżetu projektu oraz 
przesunięto na 2019 r. terminy realizacji niektórych jego zadań. 
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próby wydatków MUW w zakresie legalności, celowości i gospodarności nie wykazało 
nieprawidłowości. W rezultacie wydatkowania środków MUW osiągnięto cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w układzie zadaniowym. Wojewoda Mazowiecki sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykonywaniem wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich 
w części 85/14 zgodnie z art. 175 ust. 2 pkt 2-5 ufp. 
Nie stwierdzono wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowości 
dotyczące nieterminowego opublikowania ogłoszeń o udzieleniu dwóch zamówień 
publicznych nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 85/14 – województwo 
mazowieckie rocznych sprawozdań łącznych za 2018 r. oraz sprawozdań jednostkowych 
sporządzanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki: 

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

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

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

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

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy WPR)79,  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE WPR)80,  

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

 z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
(Rb-28 NW), 

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

sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/14 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 50-51, tom 2 str. 122-162) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez MUW sprawozdania 
budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania łączne dysponenta części 85/14 
zostały sporządzone prawidłowo. Sprawozdania jednostkowe MUW prezentują prawdziwy 
obraz dochodów, wydatków, należności i zobowiązań. 

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) bezzwłoczne podejmowanie działań w zakresie windykacji należności wymagalnych, 
2) terminowe publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. 

                                                      
79 Sprawozdanie sporządzane jedynie przez dysponenta części 85/14 – województwo mazowieckie. 
80 j.w. 
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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 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia         kwietnia 2019 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy:  

Aleksandra Obermiller 
główny specjalista k.p. 
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główny specjalista k.p. 
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