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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa; ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Szajnar - Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, od 17 lipca 2018 r. 

Poprzednio, do dnia 16 lipca 2018 r. Dyrektorem jednostki była Wanda Buk. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 14-32) 

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. Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do 
kontroli nr LWA/26/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 1-2) 

2. Grzegorz Kapela, główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli 
nr LWA/44/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 3-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

CPPC jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia w części 27 - 
Informatyzacja3 i w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne4.  
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na rok 2018 r 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 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, 

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

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

należności oraz windykacji zaległości, 

                                                      
1 Dalej także: CPPC. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
3 Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2015 r. 
4 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 77 z dnia 21 grudnia 2018  r. W związku z zakończeniem z dniem 
31 grudnia 2015 r. realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, CPPC nie planowało i nie realizowało w 2018 r. 
wydatków w części 43 budżetu państwa. 
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- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 27 – 

Informatyzacja w trakcie roku budżetowego, 
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest państwową jednostką budżetową, pełniącą 
funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020 (POPC). CPPC jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia 
w części 27 - Informatyzacja i w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne.  

W 2018 r. CPPC zrealizowało dochody (cz. 27) w wysokości 1 106,4 tys. zł, co 
stanowiło 104,3 % planu po zmianach (1 061,0 tys. zł) i 137,9% dochodów 
wykonanych w 2017 r. (802,5 tys. zł). Wydatki budżetu państwa wykonano w kwocie 
68 954,7 tys. zł5, tj. 88,1 % planu po zmianach (78 258,9 tys. zł) i 222,9% wykonania 
w 2017 r. (30 931,9 tys. zł). Wydatki ze środków europejskich wykonano w kwocie 
1 193 021,3 tys. zł6, co stanowiło 99,4% planu po zmianach (1 200 110,3 tys. zł) 
i 109,6% wykonania w 2017 r. (1 088 036,2 tys. zł). 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykonanie planu finansowego na 
2018 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości nie miały wpływu na ocenę CPPC. 
Polegały one na:  

 nienaliczaniu i nieewidencjowaniu na koniec każdego kwartału8 odsetek od 
nieterminowych płatności należności, 

 zwłoce w wystawianiu upomnień przedegzekucyjnych oraz tytułów 
wykonawczych (w pięciu sprawach, dotyczących należności w łącznej 
kwocie 4 795,0 tys. zł), 

 wykazaniu, w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, dwóch należności w łącznej kwocie 894,7 tys., dla których 
decyzje określające kwoty do zwrotu nie były ostateczne, co było sprzeczne 

                                                      
5 Wg. sprawozdania Rb-28 za 2018 r. 
6 W tym w ramach § 6207 – 967 650,0 tys. zł, § 2007 – 221 727,4 tys. zł i §2057 – 3 643,9 tys. zł  
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 W latach poprzednich i w I kw. 2018 r.  
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z treścią instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, zawartej 
w rozdziale 4 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej9. 

W pozostałych obszarach wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie 
wykryto nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

CPPC w 2018 r. zrealizowało w części 27 dochody budżetowe w rozdziale 750 - 
Administracja publiczna, rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
w wysokości 1 106,4 tys. zł, stanowiące 104,3% dochodów planowanych 
(1 061,0 tys. zł) oraz 137,9% dochodów uzyskanych w roku (802,5 tys. zł). Dochody 
zrealizowano w 14 paragrafach, w tym dochody w 10 paragrafach dotyczyły 
programów finansowanych ze środków europejskich10. Najwyższe dochody 
uzyskano w:   

 § 090911 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 595,2 tys. zł (53,8% 
dochodów ogółem), 

 § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, w kwocie 166,0 tys. zł (15%), 

 § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, 
w kwocie 148,2 tys. zł (13,4%). 

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

Szczegółową kontrolą objęto 34 operacje gospodarcze w zakresie uzyskanych 
dochodów w kwocie 831,0 tys. zł, stanowiące 75,1% łącznej kwoty dochodów 
w 2018 r.12, w tym 446,4 tys. zł stanowiły dochody przypisane13 i 384,6 tys. zł 
dochody nieprzypisane14. Ustalono, że:  

 dochody zostały prawidłowo zakwalifikowane do dochodów przypisanych 
i nieprzypisanych, 

                                                      
9 Dz. U. z 2019 r., poz. 138. 
10 Czwarta cyfra w numeracji paragrafów była inna niż zero -  symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których 
źródłem są środki z Unii Europejskiej. 
11 Czwarta cyfra 9 – stosowana jest do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub 
inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do 
ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia 
dochodów, których źródłem są, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu 
państwa, odsetki, a także środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub 
przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. 
12 Doboru próby zapisów księgowych dotyczących dochodów dokonano z zastosowaniem metody PPS 
(z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości), przy założeniu interwału losowania na poziomie 2%. Ze zbioru 
zapisów stanowiących populację dochodów, z której losowana była próba wyłączono zapisy księgowe dotyczące transakcji 
o małej wartości (poniżej 500 zł). Wylosowano 34 zapisy księgowe na łączną kwotę 831 tys. zł. 
13 Dochody przypisane, inaczej zwane często naliczonymi, to takie, które nalicza się, a następnie księguje na koncie 221 
„Należności z tytułu dochodów budżetowych” na podstawie: faktur, rachunków, umów, nakazów płatniczych lub decyzji. 
14 Dochody nieprzypisane to takie, których się wcześniej nie nalicza, a które podlegają ewidencji dopiero w momencie wpływu 
środków pieniężnych, na podstawie: wyciągów bankowych, kwitów kasowych. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1996164:part=a121u1:ver=9&full=1
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 operacje gospodarcze ewidencjonowane były na koncie 221 – należności z tytułu 
dochodów budżetowych, z uwzględnieniem ewidencji analitycznej umożliwiającej 
prawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-27, 

  termin płatności należności przypadał w bieżącym roku budżetowym, w związku 
z tym nie było konieczności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na koncie 
226 – długoterminowe należności budżetowe,  

 należności były ujmowane w księgach z zastosowaniem zasady memoriałowej, 
tj. zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości15, 

 ewidencja dochodów nieprzypisanych umożliwiała jednoznaczne ich 
wyodrębnienie (ujęcie w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej), 

 kwoty należności ustalane były na podstawie dowodów źródłowych i terminowo 
zostały ujęte w sprawozdawczości budżetowej. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 11-54) 
Należności do zapłaty 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 29 917,7 tys. zł 
i w porównaniu do roku ubiegłego (20 155,7 tys. zł) wzrosły o 48,4%. Największy 
przyrost należności nastąpił w § 0909. Należności z tego tytułu, w wysokości 
14 935,1 tys. zł, stanowiły 50% ogółu należności CPPC i w porównaniu do roku 
ubiegłego (7 696,7 tys. zł) wzrosły o 94,0%. 

(dowód: akta kontroli tom 3, str. 1-4, 57-63, 496-498) 

Dyrektor ds. finansowych wyjaśnił, że zwiększająca się liczba spraw, w których 
następowało zakończenie postępowania administracyjnego i decyzje stawały się 
ostateczne, skutkowała zwiększoną liczbą wszczynanych egzekucji. Zwiększenie 
wysiłku egzekucyjnego powodowało zwiększanie się przypisanych należności, 
szczególnie w zakresie odsetek. Dodatkowo, od II kwartału 2018 r., w związku ze 
zmianą na stanowisku głównego księgowego CPPC, przyjęto zasadę naliczania 
i ewidencjonowania odsetek od nieterminowych płatności, nie później niż na koniec 
każdego kwartału.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 56) 

Zgodnie z zasadą przejrzystości finansów publicznych, przepisy ustawy o finansach 
publicznych zobowiązują do naliczania i ewidencjonowania odsetek od 
nieterminowych płatności na koniec każdego kwartału (art. 40 ust. 2 pkt 3). Ponadto, 
zgodnie z § 11 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 
Polskiej16, odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których 
stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego 
dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.  

Zaległości netto na koniec 2018 r. wyniosły 28 241,0 tys. zł i stanowiły 94,4% kwoty 
należności. W porównaniu do roku poprzedniego (19 668,1 tys. zł) zaległości 
zwiększyły się o 8 572,9 tys. zł (o 43,6%), w tym największy przyrost zaległości 
w kwocie 6 835,0 tys. zł wystąpił w § 090917. Ponadto istotnym składnikiem 
zaległości na koniec 2018 r. były należności w § 0905 – z odsetek od dotacji oraz 
płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 

                                                      
15 Dz. U z 2019 r. poz. 351.  
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 911, ze zm. 
17 Na koniec 2017 r. zaległości w § 909  wynosiły 7 674,15 tys. zł i w 2018 r. wzrosły do 14 587,31 tys. zł. 
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z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach 
publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości18 w kwocie 1 762,8 
tys. zł. Na koniec 2017 r. zaległości z tego tytułu nie występowały.  

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 1-4, 57-63, 496-498) 

Zaległości i ich egzekucja  

Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki 
przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich są: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane 
z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia ostatecznej decyzji, określającej kwotę przypadającą do zwrotu.  

CPPC, realizując zadania  związane z wykorzystaniem środków UE, stosuje zasady 
określone w instrukcji wykonawczej zatwierdzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji19 
Instrukcja jest wewnętrznym dokumentem instytucji wdrażającej, który stanowi 
katalog procesów zachodzących w jednostce, związanych z wdrażaniem 7 Osi 
Priorytetowej POIG. Określa ona zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 
CPPC związanych z realizacją programu. Instrukcja zawiera szczegółową procedurę 
odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi przez beneficjentów.  

W celu monitorowania procesu odzyskiwania należności w CPPC wprowadzono 
rejestr przebiegu procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych 
beneficjentowi, w którym ewidencjonowane są działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych uczestniczących w procesie odzyskiwania należności. Raz 
w miesiącu pracownik komórki księgowości weryfikuje zgodność danych zawartych 
w rejestrze z księgami rachunkowymi.  

(dowód: akta kontroli tom II, str. 85-120) 

Kontrolą objęto 20 zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 na koniec 2018 r. 
w łącznej kwocie 7 924,2 tys. zł (28,1% łącznej kwoty zaległości) pod kątem 
prawidłowości wykazania ich w rocznym sprawozdaniu Rb-27 oraz podejmowania 
przez CPPC działań w celu wyegzekwowania kwot należnych. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 257-291) 

Ustalono, że: 

 dziewięć należności w łącznej kwocie 876,3 tys. zł zgłoszono 
w wymaganym terminie do syndyka masy upadłościowej i zaprzestano 
naliczania odsetek, w związku z wykreśleniem podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego. CPPC wystąpiło do Prokuratorii Generalnej o opinię 
w przedmiocie zasadności dochodzenia należności od osób trzecich, 

 dwie należności, w łącznej kwocie 508,8 tys. zł, przekazano do Prokuratorii 
Generalnej,  

 w siedmiu sprawach, dotyczących należności w łącznej kwocie 
5 644,4 tys. zł, upomnienie przedegzekucyjne wystawiono: w dwóch 
przypadkach w okresie do miesiąca, w trzech sprawach od 2 do 4 miesięcy i 
w dwóch po 7 miesiącach od daty uprawomocnienia się decyzji 
ostatecznych określających kwoty do zwrotu; tytuły wykonawcze 
wystawiane były w terminie do dwóch miesięcy od daty upomnienia 
przedegzekucyjnego, 

                                                      
18 Czwarta cyfra 5 – stosowana jest do dochodów budżetu państwa, których źródłem są środki z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. 
19 Ostatnia aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 24 lipca 
2018 r. 
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 w przypadku dwóch należności, w łącznej kwocie 894,7 tys. zł, beneficjenci 
wnieśli odwołanie od decyzji określających kwoty do zwrotu. W związku 
z tym należności te nie mogły być przedmiotem postępowania 
egzekucyjnego. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 288-289) 

Spisywanie nieściągalnych należności  

Według stanu na 1 stycznia 2018 r. na koncie 290 – odpisy aktualizujące 
należności, dokonano odpisu należności w łącznej kwocie 35 618 tys. zł (220 
pozycji), w tym należności budżetu państwa wykazane w sprawozdaniu Rb-27 
w kwocie 13 277,4 tys. zł. W trakcie kontroli sprawdzono zasadność dokonania 
odpisu aktualizującego wartość 10 należności na łączną kwotę 908,1 tys. zł. 
Ustalono, że odpisami aktualizacyjnymi objęto należności o wysokim stopniu 
prawdopodobieństwa braku ich zapłaty, w związku z postawieniem dłużników w stan 
upadłości.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 64-84, 121-125) 

Umarzanie, raty, odroczenia 

W roku 2018 r. nie umarzano należności głównych oraz nie podjęto żadnej decyzji 
w sprawie odroczenia terminu ich płatności. W odpowiedzi na wnioski złożone przez 
dłużników wydano dwie decyzje w sprawie przyznania ulg w spłacie należności, 
w których rozłożono na raty spłatę należności głównej w wysokości 1 452,7 tys. zł, 
umorzono naliczone odsetki w kwocie 585,9 tys. zł, rozłożono na raty spłatę 
naliczonych odsetek w kwocie 87 tys. zł. W trakcie prowadzonego postępowania w 
sprawie udzielenia ulg, zbadano stan faktyczny oraz zaistniałe okoliczności. 
Dokonano oceny sytuacji finansowej wnioskodawców pod kątem zasadności 
udzielenia ulgi i możliwości spłaty należności przez beneficjenta. Analizy w tym 
zakresie sporządzone zostały przez wyspecjalizowaną firmę doradczą. Rozłożona 
na raty kwota należności dotyczyła zwrotu środków przekazanych gminie na 
realizuję projektu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Operacje 
gospodarcze dotyczące wydanych decyzji ujęte zostały w księgach rachunkowych 
jednostki zgodnie ich treścią ekonomiczną. W przypadku ustalenia terminu płatności 
na następny rok budżetowy, należności jako długoterminowe zostały 
przeksięgowane na konto 226. 

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 126-155) 

Przedawnienia  

W 2018 r. nie stwierdzono przedawnienia należności. Na podstawie rejestru 
przebiegu procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi, 
właściwi pracownicy monitorowali sprawy w celu niedopuszczenia do przedawnienia 
należności (w związku z art. 66a ustawy o finansach publicznych).  

(dowód: akta kontroli str. tom III, str. 156-1158) 

Działania nadzorcze 
Minister Rozwoju i Finansów na podstawie art. 272 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych,  zlecił20 w 2017 r. audytorowi wewnętrznemu CPPC przeprowadzenie 
audytu w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym. W wyniku przeprowadzonego badania audytowego 
sformułowane zostały rekomendacje w zakresie poprawy ściągalności należności 
jednostki. W 2018 r. przeprowadzono czynności sprawdzające stopień realizacji 
zaleceń wynikających z badania audytowego. Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r.21 

                                                      
20 Pismo nr. PW1.504.1.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 
21 Nr CPPC-DS.0821.2.2.2018/AM. 
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CPPC poinformowała Ministerstwo Finansów, że wszystkie rekomendacje zostały 
wdrożone. Wzrost liczby wszczętych w 2018 r. postępowań egzekucyjnych 
spowodowany był m.in. realizacją zaleceń sformułowanych w wyniku 
przeprowadzonego badania audytowego. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 159-256) 

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

1. CPPC nie naliczało i nie ewidencjowało na koniec każdego kwartału22 
odsetek od nieterminowych płatności należności, co było niezgodne z art. 40 ust. 2 
pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 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 Polskiej Skutkowało to skumulowanym przyrostem 
należności oraz zaległości pozostających do zapłaty w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 1-4, 57-63) 

2. W pięciu sprawach, dotyczących należności w łącznej kwocie 4 795,0 tys. zł 
nie podjęto niezwłocznie czynności w zakresie wystawiania upomnień 
przedegzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych, co było niezgodne z przepisami 
§§ 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych23. Upomnienie przedegzekucyjne 
wystawiono w trzech sprawach od 2 do 4 miesięcy i w dwóch po 7 miesiącach od 
daty uprawomocnienia się decyzji ostatecznych określających kwoty do zwrotu; 
tytuły wykonawcze wystawiane były w terminie do dwóch miesięcy od daty 
upomnienia przedegzekucyjnego. 

Dyrektor Departamentu Finansowego wyjaśnił, m.in. że decyzje stały się ostateczne 
w ostatnim kwartale 2017 r. W tym okresie zwiększony wysiłek CPPC nakierowany 
był na działania mające na celu wydanie decyzji administracyjnych w zakresie 
zidentyfikowanych nieprawidłowości w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013. 
Pracownicy Wydziału Finansowania Projektów w Departamencie Finansowym 
zaangażowani byli w proces przygotowania, weryfikacji i zatwierdzania decyzji, 
w tym sprawdzali kwoty przypisane do zwrotu oraz terminy naliczania odsetek. 
Należy również zaznaczyć trudną sytuację kadrową Wydziału Finansowania 
Projektów, w tym dużą płynność kadr związaną z długotrwałymi nieobecnościami.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 291-295) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez CPPC w zakresie dochodów. Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości 
nie miały istotnego wpływu na realizację dochodów budżetowych. W trakcie 2018 r. 
wprowadzono zgodny z obowiązującymi przepisami sposób naliczania i 
ewidencjonowania odsetek od nieterminowych płatności należności oraz podjęto 
czynności w celu wyegzekwowania należności, co skutkowało przyrostem ich 
wartości w sprawozdaniu RB-27 za 2018 r. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki budżetu państwa w części 27 
Informatyzacja, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75077 Centrum 

                                                      
22 W latach poprzednich i w I kw. 2018 r.  
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 1483. 
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Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano na kwotę 49 127,0 tys. zł24, tj. 158,8% 
wykonania 2017 r. (30 931,9 tys. zł). W trakcie roku plan wydatków został 
zwiększony o 29 131,9 tys. zł i po zmianach (ppz) wynosił 78 258,9 tys. zł, w tym na: 
dotacje dla beneficjentów (współfinansowanie) 26 513,9 tys. zł25, wydatki majątkowe 
23 441,0 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 14 736,0 tys. zł (w tym 
na wynagrodzenia 13 276,0 tys. zł26), pozostałe wydatki bieżące 13 538,0 tys. zł 
i świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 62-77 i tom II, str. 212)  

Dyrektor Finansowy CPPC wyjaśnił, że wzrost wydatków na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej wynikał z większego 
zaawansowania stanu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym 
z podpisania kolejnych umów z beneficjentami w ramach nowo rozstrzygniętych 
konkursów. W 2018 roku przekazano zaliczki i refundacje na realizację 241 
projektów, w tym 87 nowych projektów. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 187-211, 212 i 213-214)  

CPPC wykonało wydatki z budżetu państwa w kwocie 68 954,7 tys. zł27 (tj. w 88,1% 
ppz). W strukturze wydatków największy udział stanowiły: dotacje dla beneficjentów 
35,6% (24 568,7 tys. zł, tj. 92,7,0% ppz); wydatki majątkowe 29,8% (20 559,9 tys. zł, 
tj. 87,7% ppz), wydatki bieżące jednostek budżetowych 20,9% (14 403,4 tys. zł, 
tj. 97,7% ppz), pozostałe wydatki bieżące 13,6% (9 394,3 tys. zł, tj. 69,4% ppz) 
i  świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,4 tys. zł (tj. 94,7% ppz). 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 62-77 i tom II, str. 212)  

Dyrektor Finansowy CPPC wyjaśnił, że do głównych przyczyn niewykonania planu 
wydatków należały: rezygnacja z części planowanych wydatków majątkowych, 
oszczędności przetargowe, konieczność przesunięcia zakupów majątkowych na 
2019 r. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz zwroty 
niewykorzystanych dotacji od beneficjentów, natomiast w odniesieniu do 
pozostałych wydatków bieżących oszczędności powstałe z: realizacji umów 
zlecenia28 (doradztwo prawne), organizacji szkoleń dla beneficjentów oraz na 
działalności informacyjno-promocyjnej. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 187-211, 212 i 213-214)  

CPPC zostało ustanowione dysponentem środków budżetu państwa drugiego 
stopnia dla części 43 „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” 
tylko w zakresie realizowanych dochodów - w związku z czym nie ponoszono w tym 
zakresie wydatków budżetowych. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 61) 

Wydatki budżetu państwa na realizację projektów z udziałem środków 
europejskich 

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 r. z budżetu państwa na 
współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich wyniosła 
61 836,6 tys. zł29, (w tym: z dotacji budżetowych 42 583,7 tys. zł i z rezerw celowych 

                                                      
24 W tym: budżet CPPC – 8 208,0 tys. zł; Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PT POPC) – 
22 098,0 tys. zł i dotacje na Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 18 821,0 tys. zł. 
25 Plan – 9 200 tys. zł, plan po zmianach 26 513,9 tys. zł (wzrost o 17 313,9 tys. zł). 
26 Wynagrodzenia, uposażenia i pochodne. 
27 W tym: budżet CPPC – 7 116,8 tys. zł; Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PT POPC) – 
17 986,7 tys. zł i dotacje na Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 43 837,1 tys. zł. 
28 Wynagrodzenia bezosobowe. 
29 Plan (wg. ustawy budżetowej) 40 919,0 tys. zł, plan po zmianach 70 200,9 tys. zł, wykonanie 61 836,6 tys. zł. W ramach 
środków z budżetu państwa 70,9%, tj. 43 837,1 tys. zł stanowiły dotacje na dofinansowanie projektów POPC, 29,1%, tj. 
17 985,3 tys. zł stanowiły środki przyznane w ramach Pomocy Technicznej POPC przeznaczone na funkcjonowanie CPPC, 
oraz 0,2%. tj. 14,2 tys. zł środki na dofinansowanie projektu POIG. 
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19 252,8 tys. zł), natomiast łączna kwota dofinansowania z budżetu środków 
europejskich wyniosła 1 193 021,3 tys. zł30.  

 (dowód: akta kontroli, tom I, str. 62-77, 126-129 i tom II, str. 212) 

Szczegółowym badaniem objęto 10 dotacji o najwyższych wartościach udzielonych 
beneficjentom w 2018 r. na realizację projektów w ramach POPC 2014 – 2020 
w łącznej wysokości 210 120,3 tys. zł31, tj. 17,0% dotacji ogółem 
(1 237 646,9 tys. zł32). Analiza wykazała, że dotacje wypłacane zostały w formie 
zaliczek – zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz w wysokości 
i terminach wynikających z przyjętych harmonogramów rzeczowo - finansowych 
i planów finansowania. Realizacja żadnego z badanych projektów nie została 
jeszcze zakończona. W przypadku ośmiu projektów33 zaliczki w łącznej wysokości 
187 470,1 tys. zł (tj. 89,2% badanej próby) wypłacone zostały na sfinansowanie 
początkowego etapu projektu i nie zostały jeszcze rozliczone (beneficjenci nie złożyli 
wniosków o płatność), natomiast w przypadku dwóch pozostałych zaliczek, (które 
również dotyczyły tylko części realizowanych projektów), beneficjenci34 złożyli 
wnioski o płatności rozliczające w całości przyznane zaliczki. CPPC nie zakończyło 
weryfikacji tych wniosków, z uwagi na konieczność uzupełnienia przez 
beneficjentów brakujących dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 144-250 i tom II, str. 212) 

W planie kontroli CPPC na 2018 r. nie przewidziano kontroli projektów 
dofinansowanych analizowanymi zaliczkami, ponieważ, jak wyjaśniła Dyrektor 
Departamentu Systemowego CPPC, zgodnie z wytycznymi dla państw 
członkowskich dotyczących kontroli zarządczych na okres programowania 2014-
2020, kontrole na miejscu powinny być zazwyczaj przeprowadzane, kiedy operacja 
jest mocno zaawansowana, zarówno pod względem postępów rzeczowych, jak 
i finansowych. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 130-137 i tom II, str. 212) 

Kontrola CPPC prowadzona w zakresie prawidłowości wykorzystania środków 
z dotacji przekazanych w ramach POPC odbywa się poprzez system kontroli 
administracyjnej (zza biurka)35 oraz system kontroli na miejscu (u beneficjenta)36. 
W zakresie kontroli administracyjnej dokonuje się kontroli wniosków o płatność 
(w tym, w aspekcie zgodności z umową o dofinansowanie oraz kwalifikowalności 
wydatków), prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych (kontrole ex ante 
i ex-post) oraz kontrole po zakończeniu projektu, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowości udokumentowania poniesionych wydatków. Kontrole na miejscu mają 
na celu weryfikację realizacji projektu w zakresie finansowym i rzeczowym.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 130-137 i tom II, str. 212) 
Wydatki majątkowe37 

W ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych w wysokości 810,0 tys. zł38, tj. 1 117,2% w porównaniu 
                                                      
30 Szczegółowy opis w części „Wydatki budżetu środków europejskich”. 
31 Wg. stanu na 31.12.2018 r., w tym: w ramach §6207 – 192 259,9 tys. zł i §2007 – 17 860,4 tys. zł. 
32 Wg stanu na dzień 24.01.2019 r. (ewidencja księgowa dotacji budżetu państwa i budżetu środków europejskich). 
33 Numery projektów: POPC.01.01.00-06-0043/18,  POPC.01.01.00-14-0061/18,  POPC.01.01.00-30-0136/17, 
POPC.01.01.00-32-0025/18, POPC.01.01.00-12-0019/18, POPC.01.01.00-02-0015/18, POPC.01.01.00-18-0022/18, 
POPC.01.01.00-10-0049/17. 
34 Biblioteka Narodowa (POPC.02.03.02-00-0017/16) – 12 833 980,07 zł; POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 
(POPC.02.03.02-00-0007/17) – 9 816 209,34 zł. 
35 Polegający na weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków beneficjentów realizujących projekty; wszystkie wnioski o płatność 
podlegają weryfikacji na podstawie określonych list sprawdzających; w toku kontroli administracyjnej dokonywana jest również 
kontrola zgodności postępowań przetargowych z ustawą pzp oraz obligatoryjna kontrola na zakończenie projektu. 
36 Polegający na kontroli dokonywanej w siedzibie beneficjenta lub miejscu realizacji projektu; wizyty monitoringowe, kontrole 
na zakończenie realizacji projektu, kontrole trwałości projektu, kontrole krzyżowe, kontrole projektów grantowych. 
Jednocześnie IP dokonuje kontroli doraźnych, ad hoc na miejscu realizacji projektu. 
37 Jako jednostki budżetowej (bez dotacji dla beneficjentów). 
38 W ramach §§606 tj. wydatków majątkowych CPPC jako jednostki budżetowej (§§6060, 6068 i 6069) bez §620 tj. dotacji 
celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 



 

11 
 

z wykonaniem w 2017 r. Główną przyczyną zwiększenia planu wydatków na 2018 r. 
był  zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania finansowego 
oraz zakup licencji serwerowych ze środków Pomocy Technicznej POPC (§6068 – 
plan 561,0 tys. zł i §6069 – 102,0 tys. zł).  
Za zgodą Ministra Finansów39 przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami 
klasyfikacji budżetowej i dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 
1 217,9 tys. zł40 (tj. w §6068 - 1 029,9 tys. zł i w §6069 – 187,0 tys. zł). W efekcie 
dokonanych zmian, plan po zmianach został ustalony na kwotę 2 027,0 tys. zł 
(250,2 % pierwotnego planu). Plan po zmianach został wykonany w kwocie 1 277,3 
tys. zł41, tj. w 63,0%. W zakresie rzeczowym, na 2018 r. zaplanowano dokonanie 17 
zakupów majątkowych, z czego zrealizowano dziewięć (52,9%). W wyniku w/w 
zmian w planie wydatków majątkowych (dokonanych za zgodą Ministra Cyfryzacji) 
do planu włączono 11 zakupów, z czego zrealizowano 6 (54,5%).  
Nie wykorzystano środków w wysokości 749,6 tys. zł,  z uwagi na wydłużające się 
procedury przetargu na zakup Systemu ochrony przed wyciekami informacji (system 
DLP) oraz przetargu na modernizację infrastruktury środowiska wirtualnego42. Część 
z planowanych (niewykorzystanych) środków na wydatki majątkowe w wysokości 
360 tys. zł (§6068 – 304 668,0 zł i §6069 – 55 332,0 zł) przekazano do dyspozycji 
Ministra Cyfryzacji43. 
Wszystkie zmiany przeprowadzone w planie wydatków majątkowych zostały 
dokonane za zgodą Ministra Cyfryzacji i były celowe oraz uzasadnione.  

 (dowód: akta kontroli, tom I, str. 310-349 i tom II, str. 212) 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 
Wydatki na wynagrodzenia44, które wyniosły 12 163,9 tys. zł45, stanowiły 100,0% 
wydatków bieżących jednostki. 
Przeciętne zatrudnienie w CPPC w 2018 r. wynosiło 127,78 etatów46 i było niższe 
o 6,54 etatów47 (tj. o 4,86 %) w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 
2017 r.48. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie/uposażenie49 na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 7 853,84 zł (brutto) i było wyższe w porównaniu do 
2017 r.50 o 270,54 zł (o 3,5%).  
Jak wyjaśnił Dyrektor CPPC faktyczne wynagrodzenia nie wzrosły, a statystyczny 
ich wzrost wynika ze specyfiki sprawozdania Rb-70, w którym wykazane 
wynagrodzenia zawierają również wydatki na: ekwiwalenty za urlop dla 
pracowników; coroczny wzrost dodatków stażowych za wysługę lat; dodatkowe 
wynagrodzenie roczne dla osób zaangażowanych we wdrażanie SPPW51 oraz 

                                                      
39 Wniosek do Ministra Finansów wystosowany za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji nr CPPC- WBO.311.2.1.2018/AMa z dnia 
2 sierpnia 2018 r, zgoda Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak IP9.4143.38.61.2018.171.89. 
40 Z grupy wydatków bieżących jednostki PT POPC tj. z §4008 – 1 029,9 tys. zł i z §4009 – 187,0 tys. zł.  
41 W ramach w/w środków dokonano zakupu: dwóch urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych na kwotę 44,18 tys. zł na potrzeby 
biura CPPC; oprogramowania (licencji 4 stanowiskowej) Entra Pass Global V-7 do obsługi Systemu Kontroli Dostępu w CPPC 
na kwotę 40,59 tys. zł; licencji Microsoft (SQL Server StdCore 2 SL) na kwotę 25,66 tys. zł; zintegrowanego systemu 
informatycznego do obsługi finansowo – księgowej oraz kadrowo – płacowej za kwotę 268,63 tys. zł, natomiast 898,29 tys. zł 
wykorzystano na realizację l etapu rozbudowy - modernizacji infrastruktury fizycznej oraz środowiska wirtualnego.  
42 Umowy na realizację obu postępowań zostały podpisane w IV kwartale 2018 r. Pierwotnie zakończenie obu wdrożeń było 
planowane było na październik 2018 r., jednakże ze względu na opóźnienia zostały przesunięte na I połowę 2019r. 
(modernizacja infrastruktury serwerowej II i III etap). W związku z tym, planowany w listopadzie oraz grudniu audyt IT 
zmodernizowanej infrastruktury oraz instalacja skanera podatności został również przesunięty na I połowę 2019r. tak, aby 
został objęły zmodernizowaną infrastrukturą. 
43 Blokada Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2018 r. pismo z dnia 28 listopada 2018 r. znak: DBiF- ZPRB.3120.112.2018 
na wniosek CPPC-BO.311.2.2.2018/JT z dnia 15 listopada 2018 r. Pozostała kwota była niewydatkowana, ponieważ CPPC nie 
wystąpiło o zasilenie swojego rachunku bankowego o ta kwotę. 
44 Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia. 
45 Wg Rb-70 (wynagrodzenia osobowe, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – w tym wynagrodzenia osobowe 
– 11 428,5 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 735,4 tys. zł. 
46 W przeliczeniu na pełne etaty (status zatrudnienia 01) 
47 W grupie pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 
48 Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wynosiło 134,32 etaty. CPPC nie zatrudniał w 2016 r. członków korpusu służby cywilnej. 
49 Liczone wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. 
50 W 2017 r. wynosiło 7 583,30 zł. 
51 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego wdrażanie CPPC zakończyło w 2017 r. 
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świadczenia dodatkowe w postaci dodatkowego ubezpieczenia osobowego52. 
Zmniejszenie stanu zatrudnienia było efektem zakończenia realizacji przez CPPC 
realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).  
Zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. w CPPC zatrudniony był jeden funkcjonariusz. 
W 2017 r. jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9 417,11 zł, a w roku 
2018 wyniosło 10 096,17 zł (różnica 679,1 zł), co również nie wynikało ze wzrostu 
wynagrodzeń, ponieważ ten wzrost wynikał ze specyfiki sprawozdania Rb-70, 
w którym wykazane wynagrodzenia zawierają również wydatki na: dodatkowe 
uposażenie roczne dla funkcjonariuszy oraz inne należności funkcjonariuszy 
zaliczane do wynagrodzeń. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 252-253, 256-309 i tom II, str. 212) 
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach § 417 „Wynagrodzenia 
bezosobowe” w 2018 r. wyniosły 1 867,6 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. wzrosły 
o 45,5%53. Dyrektor Departamentu Finansowego wyjaśnił, że wzrost wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe spowodowany był głównie podpisaniem w 2018 roku 
nowych umów z ekspertami, w których uwzględniono nie tylko stawki za ocenę 
projektu względem spełniania kryteriów wyboru, ale także za protesty, zmiany 
w projektach i godziny eksperckie. W 2017 r. na umowy zlecenia (na okres trwający 
6 miesięcy lub dłużej) zatrudniono 104 osoby, w wyniku czego poniesiono wydatki 
w wysokości 1 250,38 tys. zł, natomiast w 2018 r. - 98 osób za kwotę 1 827,2 tys. zł. 
Dodatkowo, w 2018 r. nawiązano współpracę (podpisano umowę) z Agencją Pracy 
Tymczasowej na kierowanie pracowników tymczasowych do CPPC. W efekcie 
zawarcia tej umowy w 2018 r. średniomiesięczne zatrudnienie w/w pracowników 
wynosiło 10,4 etatu, przy wydatkach 436,0 tys. zł. Pracownicy ci wykonywali prace 
podstawowe w komórkach merytorycznych i pomocnicze w komórkach 
obsługowych. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 254-255 i tom II, str. 212) 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 
28,4 tys. zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach oraz 32,5% wykonania z 2017 r. 
Środki wydatkowano na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. m.in. zwrot kosztów zakupu 
okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym), a także na odprawę 
dla pracownika CPPC w związku z likwidacją stanowiska pracy. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 251) 
Rezerwy budżetowe 

CPPC, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, wystąpiło z wnioskiem o uruchomienie 
środków z rezerwy budżetowej w kwocie 19 500,0 tys. zł z przeznaczeniem na 
refundację poniesionych wydatków oraz wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
realizujących projekty I, II i III osi priorytetowej POPC 2014-202054. Minister 
Finansów zwiększył plan wydatków CPPC o wnioskowaną kwotę55. Po otrzymaniu 
w/w środków zwiększono plan wydatków CPPC (w tym budżetu zadaniowego) 
w odniesieniu do §2009 o 5 000,0 tys. zł (wydatki bieżące56) i § 6209 (wydatki 

                                                      
52 Które zostały przyznane przez Ministra Cyfryzacji w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora CPPC i Zastępcy 
Dyrektora CPPC. Przyznanie takiego składnika wynagrodzenia wynika z zapisów art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz z § 3 ust. 1 pkt. 2 i § 2 ust. 1 pkt. 5 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 
przyznawania. 
53 W 2017 r. wyniosły 1 283,3 tys. zł. 
54 Wniosek z dnia 25.10.2018 r. nr CPPC-WFP.311.5.3.1/ACZ. 
55 Decyzja Ministra Finansów z dnia 09.11.2018 r. nr MF/IP6.4143.3.574.2018.MF.POPC.4953. 
56 W ramach II i III osi POPC 2014-2020. 
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majątkowe57) o 14 500,0 tys. zł. Powyższe środki wykorzystano na 
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w łącznej wysokości 
19 252,8 tys. zł, tj. w 98,7%, w tym na wydatki bieżące §2009 – 4 852,4 tys. zł i na 
wydatki majątkowe §6207 – 14 400,4 tys. zł. Niewykonanie wydatków w pełnej 
wysokości (różnica 247,2 tys. zł) było efektem specyfikacji procesu realizacji 
budżetu58. CPPC nie występowało do Ministra Finansów z wnioskiem o korektę 
decyzji przyznającej środki z rezerwy celowej, ponieważ w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych nie miało takiego obowiązku59. Analiza 10,2% kwoty 
otrzymanej przez CPPC rezerwy celowej (1 996,2 tys. zł60) wykazała, że środki te 
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 87-117 i tom II, str. 212) 
Blokowanie wydatków 

W dniu 28 listopada 2018 r. Minister Cyfryzacji, na wniosek CPPC61, dokonał 
blokady planowanych wydatków CPPC na kwotę 1 982,0 tys. zł ze środków 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Wniosek o blokadę 
środków uzasadniono mniejszymi od planowanych kosztami funkcjonowania 
jednostki. Dokonane blokady nie miały wpływu na realizację planu wydatków 
w grupach wydatków, w których one wystąpiły. Nie stwierdzono sytuacji opóźnienia 
CPPC w wystąpieniu do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie decyzji 
o blokowaniu środków. 

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 118-123 i tom II, str. 212) 
Wydatki niewygasające 

W 2018 r. CPPC nie dokonywało przeniesień wydatków na wydatki niewygasające. 
(dowód: akta kontroli, tom I, str. 78) 

Zobowiązania 

Zobowiązania CPPC na koniec 2018 r. wynosiły 1 342,9 tys. zł i były wyższe od 
zobowiązań na koniec 2017 r. (1 073,5 tys. zł) o 25,1%. Główną pozycję stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 
833,5 tys. zł (62,1%) oraz zobowiązania z tytułu umów zleceń zawartych 
z ekspertami POPC 2014-2020 na kwotę 334,9 tys. zł. Na 31 grudnia 2018 r. nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli, tom I, str. 354) 
 

Badanie próby wydatków 

                                                      
57W ramach I osi POPC 2014-2020. 
58 Środki z rezerwy celowej zostały zabezpieczone na realizację płatności zaliczkowej zatwierdzonej dnia 30.11.2018 r. 
w ramach umowy o dofinansowanie POPC.03.01.00-00- 0093/18-00 i miały zostać wypłacone Beneficjentowi po złożeniu 
korekty zabezpieczenia wykonania umowy w postaci weksla in blanco. Beneficjent nie złożył korekty weksla in blanco 
w terminie umożliwiającym przekazanie płatności w 2018 r. 
59 Zgodnie z pkt 43 Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania 
przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z 
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i 
projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 Dysponent części budżetowej najpóźniej do 
dnia 24 listopada danego roku budżetowego przekazuje wniosek o zmianę/anulowanie decyzji ministra finansów. Natomiast 
środki z rezerwy celowej zostały zabezpieczone na realizację płatności zaliczkowej zatwierdzonej dnia 30.11.2018 r. w ramach 
umowy o dofinansowanie POPC.03.01.00-00- 0093/18-00 i miały zostać wypłacone Beneficjentowi po złożeniu korekty 
zabezpieczenia wykonania umowy w postaci weksla in blanco. Kwota 236 282,38 zł pozostała niewydatkowana. CPPC nie 
występowało o zasilenie rachunku bankowego na ww. niewykorzystaną kwotę rezerwy celowej. 
60 Wnioski o płatność: nr POPC.03.01.00-00-0097/18-001Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, zaliczka z 
15.11.2018 - 629 238,18zł (§2009) i nr POPC.02.01.00-00-0054/16-014Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Zaliczka 
18.12.2018 - 1 367 013,61zł (6209) 
61 Wniosek z dnia 15 listopada 2018 r. W wyniku analizy wydatków budżetowych stwierdzono oszczędności w zakresie 
wydatków bieżących (§400) i wydatków majątkowych (§606). Oszczędności w zakresie wydatków bieżących powstały 
w wyniku korzystnie podpisanych umów wykonawczych na usługi, braku konieczności dokonywania ocen merytorycznych 
wniosków o dofinansowanie przez ekspertów zewnętrznych i mniejszych kosztów szkoleń pracowników. Natomiast, 
oszczędności w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 360,0 tys. zł powstały w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia 
przetargu na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo – księgowej oraz 
kadrowo – płacowej. 
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Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków z budżetu państwa w kwocie 
6 208,5 tys. zł (w tym wydatki bieżące 5 054,4 tys. zł i wydatki majątkowe 
1 154,1 tys. zł), tj. 24,7% wydatków CPPC (jako jednostki budżetowej). Doboru 
próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta 
III stopnia o wartości powyżej 500 zł. Badaniem objęto 110 pozycji wydatków (89 
faktur) wylosowanych metodą monetarną (MUS62). Zbadane wydatki poniesiono na 
realizację działania 17.2.1.1. „Wsparcie zarządzania i realizacji programów”. 
W wyniku przeprowadzonych badań 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 publicznych63. 
Zarówno wydatki bieżące, jaki i wydatki majątkowe służyły realizacji celów CPPC. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 355-431 i tom II, str. 212)  
Zamówienia publiczne 

Szczegółowym badaniem objęto trzy postępowania o łącznej wartości 1 964,1 tys. zł 
(brutto). W wyniku analizy ww. postępowań stwierdzono, że dwa postępowania64 
zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych65 zarówno pod względem wyboru trybu postępowania 
jaki i przeprowadzenia postępowań, natomiast w przypadku trzeciego 
postępowania66 dokonano prawidłowego wyłączenia stosowania ustawy. 

 (dowód: akta kontroli, tom II, str. 65-124 i 212) 

Plan Finansowy CPPC na 2018 r. został przyjęty i przekazany do Ministerstwa 
Cyfryzacji w dniu 6 lutego 2018 r., natomiast plan zamówień publicznych na 2018 r. 
został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2018 r. i opublikowany na stronie internetowej 
CPPC w dniu 1 marca 2018 r. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 
publicznych67przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień publicznych w dniu 28 
lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 409-430 i tom II, str. 42-64 i 212)  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

Plan wydatków budżetu środków europejskich68 w 2018 r. ustalono na 
1 147 508,0 tys. zł, tj. 105,5% wykonania w 2017 r. (1 088 036,2 tys. zł), natomiast 
plan (po zmianach) na kwotę 1 200 110,3 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków przez 
Ministra Cyfryzacji o 52 602,3 tys. zł nastąpiło na wniosek CPPC z uwagi na 
niewystarczającą ilość środków w planie finansowym na wypłaty dotacji na rzecz 
beneficjentów realizujących projekty I, II i III osi priorytetowej POPC 2014-2020. 
Wydatki zrealizowano w kwocie 1 193 021,3 tys. zł69, co stanowiło 99,4% planu po 
zmianach i 109,6% wykonania w 2017 r. Wszystkie wydatki BŚE zostały poniesione 
na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

                                                      
62 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości transakcji. 
63 Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. Dalej: ustawa pzp. 
64 WorlkTemps EJB Warszawa – umowa nr ZP/1/2018 z dnia 26.04.2018 r. „Świadczenie usługi przez Agencję Pracy 
Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” na kwotę 1 635 968,80 zł (brutto) oraz 
TWISTER Sp.z.o.o. – „Kompleksowa obsługa cateringowa spotkań, narad i konferencji organizowanych przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa” - na kwotę 240 000,00 zł (brutto). 
65 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm. 
66 Fundacja „Centrum Cyfrowe” – „Przegląd strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli 
państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – za kwotę 88 282,00 zł. 
67 Zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 
poz.2038). 
68 Zwane dalej „BŚE” – paragrafy z czwartą cyfrą „7” 
69 W tym w ramach § 6207 – 967 650,0 tys. zł, § 2007 – 221 727,4 tys. zł i §2057 – 3 643,9 tys. zł  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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2014 – 2020 (241 projektów, w tym 87 nowych). W 2018 r. żadna z w/w umów nie 
została zakończona i ostatecznie rozliczona. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 62-86 i tom II, str. 187-211 i 212)  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r., w ramach funkcji 17 „Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju” 
realizowano zadanie 17.2 „Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji 
programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów 
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych”, 
podzadanie 17.2.1. „Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE” oraz działanie 
17.2.1.1. „Wsparcie zarządzania i realizacji programów”. Celem działania było 
wsparcie podmiotów realizujących projekty w ramach I, II i III osi Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. 
Przyjęte przez CPPC mierniki70 odpowiadały celom i miernikom ustalonym w planie 
działalności CPPC na 2018 r., korespondowały z celami i miernikami ujętymi 
w budżecie zadaniowym oraz były adekwatne i wystarczające do oceny 
skuteczności realizowanych zadań i uzyskania zamierzonych celów. W wyniku 
realizacji budżetu zadaniowego planowany poziom miernika zadania 17.2 został 
wykonany w 138,92%71, natomiast nie osiągnięto planowanych poziomów mierników 
w odniesieniu do podzadania 17.2.1 – 92,07 %72 oraz działania 17.2.1.1 – 
91,71 %73. 
Poziom miernika podzadania 17.2.1 nie został osiągnięty z uwagi na: 
niedostateczną jakość wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa; małą ilość składanych wniosków o dofinansowanie 
co przekładało się na mniejszą ilość podpisanych umów/porozumień w ramach 
POPC oraz z uwagi na przesunięcia w harmonogramach rzeczowo-finansowych, jak 
również ze sposobu ustalenia kryteriów oceny wniosków w aspekcie minimalizacji 
wkładu publicznego. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu miernika działania 
17.2.1.1 było wynikiem niskiej jakości dokumentów aplikacyjnych składanych przez 
wnioskodawców(co skutkowało przedłużającymi się procedurami związanymi z ich 
opiniowaniem i ew. uzyskaniem pozytywnej oceny KRMC74), a ponadto licznych 
przypadków rozwiązywania umów o dofinansowanie, m.in. z powodu niewyłonienia 
przez beneficjenta generalnego wykonawcy projektu. 
Pomimo nieosiągnięcia planowanych poziomów mierników realizacja programu na 
obecnym etapie wdrażania przebiega prawidłowo. Efekty realizacji projektów POPC 

                                                      
70 Celem zadania 17.2 było efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy 
finansowej 2014 – 2020, oraz w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi 
środków pomocowych. Dla określenia skuteczności tego zadania przyjęto miernik stanowiący iloraz rozliczonych środków 
w stosunku do środków zakontraktowanych (w %). Celem podzadania 17.2.1. była sprawna realizacja zadań CPPC jako 
Instytucji Pośredniczącej w latach 2014-2023 w ramach POPC 2014-2020. Dla określenia skuteczności tego podzadania 
przyjęto miernik stanowiący procent środków zakontraktowanych w ramach I, II i III osi POPC do wartości alokacji I, II i III osi 
POPC. Miernik pochodzi z bazy mierników MF. Miernik ma za zadanie zaprezentowanie w ujęciu procentowym stopnia 
zakontraktowania środków przeznaczonych na realizację I, II i III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szybko rosnąca 
wartość miernika powinna świadczyć o wysokiej skuteczności i braku problemów z kontraktacją środków w ramach programu. 
Wartością docelową dla miernika powinna być wartość 100%, co oznacza, że wszystkie dostępne środki zostaną 
zakontraktowane w zaplanowanym terminie. Celem działania 17.2.1.1. było wsparcie dla podmiotów realizujących projekty 
w ramach I, II i III osi POPC. Wartość miernika skuteczności tego działania określono na ilość projektów realizowanych, które 
otrzymały wsparcie finansowe w ramach POPC. Miernik wykorzystywany w POPC od 2015 roku. Miernik pochodzi z bazy 
mierników MF. Jest to miernik produktu przedstawiający postęp realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach I, 
II i III osi priorytetowej. 
71 Plan - w 21,61%, plan po zmianach – 23,98 % i wykonanie 30,02%. 
72 Odpowiednio: 90,11%, 91,54% i 82,96%. 
73 Odpowiednio: 362, 353 i 332. 
74 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 
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w 2018 r.75 w znacznym stopniu przyczyniły się do poszerzenia dostępu do 
szybkiego internetu, rozwoju e-usług publicznych oraz wzrostu poziomu kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa. 
CPPC prowadził bieżący monitoring stopnia kształtowania się w/w mierników 
i stopnia realizacji założonych celów76. W efekcie prowadzonego monitoringu 
mobilizowano beneficjentów do terminowego przedkładania dokumentacji 
dotyczącej projektów do CPPC oraz prowadzono dla nich, jak również dla 
wnioskodawców, szkolenia w zakresie zasad dofinansowania projektów z POPC. 
W związku z realizacją ww. zadań i działań zrealizowano wydatki na kwotę 
1 261 976,0 tys. zł77 (98,7% planu po zmianach), w tym ze środków budżetu 
państwa 68 954,7 tys. zł (88,1%) i z budżetu UE 1 193 021,3 tys. zł (99,4%). 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 432-445 i tom II, str. 212) 

Dyrektor Departamentu Finansowego CPPC wyjaśnił, że 40% wzrost wydatków 
budżetu państwa na realizację zadań POPC wynikał przede wszystkim z procesu 
podpisywania nowych umów o dofinansowanie w ramach zakończonych naborów, 
a ponadto z aktualizacji na wniosek beneficjentów harmonogramów rzeczowo – 
finansowych (przesuwając na inne okresy realizację poszczególnych zadań). 
Powyższe skutkuje zmianami w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, 
w tym na ich wysokość i termin wypłaty. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 445- 481 i tom II, str. 212) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
i budżetu środków europejskich przez CPPC w 2018 r. Wydatki ponoszone były 
w granicach ustalonego planu finansowego w sposób celowy, gospodarny 
i terminowy. Realizowane przez CPPC działania były zgodne z planem działalności 
jednostki na 2018 r. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań jednostkowych 
CPPC za 2018 r.:  

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

 Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych,  

 Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa,  

                                                      
75 W ramach Działania 17.2.1.1 „Wsparcie zarządzania i realizacji programów”, którego celem jest  wsparcie dla podmiotów 
realizujących projekty w ramach I,II i III osi POPC zrealizowano (m.in.): I oś priorytetowa (powszechny dostęp do internetu):  
164 projekty z zakresu dostępu do szybkiego internetu, w wyniku czego utworzono 1 062 węzłów dostępowych, 25 węzłów 
szkieletowych lub dystrybucyjnych, wybudowano 2 134 km sieci szerokopasmowej,  oraz objęto szerokopasmowym dostępem 
do sieci (o przepustowości co najmniej 100 Mb/s) 1 546 nowych gospodarstw domowych. II oś priorytetowa (wsparcie 
z zakresu E-administracji):  w 2018 roku CPPC przekazało dotacje na realizację 35 projektów. W ramach projektów utworzono: 
980 TB przestrzeni dyskowej serwerowni; udostępniono on-line 2 usługi publiczne oraz 9 usług wewnątrzadministracyjnych 
(A2A); uruchomiono 3 systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne, utworzono 35 Teraflopsów 
mocy obliczeniowej serwerowni oraz zdigitalizowano 615 440 dokumentów sektora publicznego o rozmiarze 609 TB 
zawierających informacje sektora publicznego. III Oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”: dotacje uzyskało 91 
projektów. W wyniku ich realizacji 11 210 osób zostało objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu, 
szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych objęto 31 712 osób, 3 574 nauczycieli, a także 28 499 uczniów. 
Wsparcie uzyskało 707 szkół i 246 gmin oraz 207 PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu) na terenie całej Polski. 
76 Monitoring prowadzony był na podstawie danych z centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014. System ten 
uwzględnia cały proces realizacji, obejmuje wnioski o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej, podpisane umowy – 
wskazujące narastająco wartość zakontraktowania oraz wnioski o płatność, co daje możliwość monitorowania poziomu 
certyfikacji. W efekcie prowadzonego monitoringu mobilizowano beneficjentów do terminowego przedkładania dokumentacji 
dotyczącej projektów do CPPC. Prowadzono szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów. 
77 W tym: wydatki bieżące 7 093,0 tys. zł, wydatki majątkowe budżetu państwa 44,0 tys. zł, wydatki bieżące związane 
z współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE 41 322,0 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków 
UE w zakresie wydatków majątkowych 20 516,0 tys. zł, wydatki bieżące środków europejskich 225 371,0 tys. zł i  wydatki 
majątkowe z budżetu środków europejskich 967 650,0 tys. zł. 
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 Rb-28 UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej,  

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

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

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

(dowód: akta kontroli, tom II, str. 125-186 i 212) 

W trakcie kontroli stwierdzono, że dwie należności w łącznej kwocie 894,7 tys. zł 
wykazano w sprawozdaniu Rb-27, pomimo że beneficjenci wnieśli odwołanie od 
decyzji określających kwoty do zwrotu. 

(dowód: akta kontroli tom 3, str. 288-289) 

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

1. Wykazanie dwóch należności w łącznej kwocie 894,7 tys. w sprawozdaniu 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, dla których decyzje określające 
kwoty do zwrotu nie były ostateczne, co było sprzeczne z treścią instrukcji 
sporządzania sprawozdań budżetowych, zawartej w rozdziale 4, § 7 ust. 1 pkt 5 
załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11-13), wykazuje się 
należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto, których termin zapłaty minął 
i mogą być egzekwowane). 

(dowód: akta kontroli tom 3, str. 288-289) 

Dyrektor Departamentu Finansowego wyjaśnił, że w obu wymienionych 
przypadkach należności widnieją w księgach w wysokości zgodnej z decyzją CPPC. 
Do dnia dzisiejszego CPPC nie otrzymała decyzji od Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju w związku z odwołaniem się beneficjentów na decyzje CPPC. 
Odpowiednia prezentacja w księgach rachunkowych będzie miała miejsce wówczas, 
gdy Organ II Instancji - odwoławczy wyda decyzję utrzymującą/ uchylającą decyzję 
Organu I Instancji. W trakcie 2018 r. stosowano tę samą zasadę przy sporządzaniu 
sprawozdań kwartalnych. Jednocześnie informuję, iż w dniu 20.03.2019r CPPC 
zwróciła się do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
wykazywania należności oraz zaległości w przypadku, gdy decyzje określające 
kwoty przypadające do zwrotu nie były ostateczne. 

(dowód: akta kontroli tom 3, str. 291-295) 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez CPPC 
sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 
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1. Niezwłocznie przesyłanie zobowiązanemu upomnienia oraz tytułu 
wykonawczego w celu umożliwienia szybkiego zastosowania środków 
egzekucyjnych.  

2. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych należności podlegających zwrotowi, określonych decyzjami 
ostatecznymi.  

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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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 
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