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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie1 

ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosława Grabowska - dyrektor CBOS od 2008 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-15) 

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 

Kontroler Grzegorz Kapela, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/20/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej 
w 2018 r. fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej ze środków ujętych w części 
16 budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionego wyżej obszaru były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji, 
- analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Fundacja CBOS została ustanowiona ustawą z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji – 
Centrum Badania Opinii Społecznej3. Z chwilą wpisania do rejestru fundacji, CBOS 
nabyło osobowość prawną. Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii publicznej, 
upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii, przekazywanie 
wyników badań organom państwowym i instytucjom publicznym. Fundacja wydaje 
raporty z prowadzonych badań, a także realizuje badania marketingowe i naukowe. 
Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4, 
jako państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu 
wykonywania zadań publicznych, CBOS jest podmiotem sektora finansów 
publicznych. 

                                                      
1 Dalej także CBOS lub Fundacja. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
3 Dz.U. Nr 30 poz. 163, ze zm., dalej zwana ustawą o CBOS. 
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykorzystanie dotacji udzielonej 
Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej ze środków ujętych w części 16 
budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.  

W wyniku opisanych powyżej działań kontrolnych w żadnym z obszarów 
wymienionych w opisie celu i zakresu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

Wykorzystanie dotacji podmiotowej udzielonej ze środków ujętych 

w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

1. CBOS otrzymuje z budżetu państwa dotację na utrzymanie i realizację zadań 
określonych w ustawie o CBOS oraz na finansowanie wydawnictw niekomercyjnych. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów, 
w zakresie i w sposób przewidziany w statucie6. Zgodnie z § 21 Statutu Fundacji 
działalność gospodarcza CBOS powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych 
nakładów, a dochód z niej osiągnięty przeznaczony jest na finansowanie 
działalności statutowej. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej obejmuje, 
oprócz zadań określonych w ustawie o CBOS, także: działalność wydawniczą 
i poligraficzną (nie związaną z zadaniami statutowymi), świadczenie usług 
informatycznych, obrót prawami autorskimi i wydawniczymi, handel własnymi 
produktami.  

(dowód: akta kontroli str.16-59) 

W roku budżetowym 2018 r. Fundacja otrzymała ze środków ujętych w części 16 
budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dotację w tej samej 
wysokości jak w roku poprzednim, tj. w kwocie 4 088,0 tys. zł. Środki otrzymane 
w formie dotacji oraz operacje gospodarcze z nią związane, ewidencjonowano 
w księgach rachunkowych jednostki na wyodrębnionych kontach.  

(dowód: akta kontroli str.60-70) 

2. Dyrektor Fundacji terminowo7 przekazała Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, 
Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów, 
sprawozdanie z działalności Fundacji w 2018 r., w tym z wykorzystania środków 
otrzymanych w formie dotacji. Dane zawarte w sprawozdaniu były kompletne 
i wynikały z zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych jednostki. 
Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie jego treści w BIP na stronie internetowej CBOS. 

(dowód: akta kontroli str. 18-49) 

3. Łączny wynik finansowy netto z działalności Fundacji w 2018 r. był ujemny 
i wyniósł (–) 299,0 tys. zł, w tym na działalności statutowej poniosła ona stratę 
w kwocie (–) 324,2 tys. zł, osiągając jednocześnie zysk z działalności gospodarczej 
w wysokości 25,2 tys. zł. Odnotowano przy tym negatywną tendencję rentowności 
ekonomicznej jednostki – w 2015 r. osiągnięto zysk z działalności statutowej 
w kwocie 63,1 tys. zł, natomiast w 2017 r. działalność CBOS zakończyła się stratą 

                                                      
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

6 Statut CBOS nadany został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie 
nadania statutu Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. 

7  Zgodnie z § 19 ust. 2 statutu Fundacji. 

Opis stanu 

faktycznego  
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w wysokości (–) 42,5 tys. zł, która w 2018 r. zwiększyła się do (–) 299 tys. zł. 
Spowodowane było to gorszymi efektami działalności gospodarczej. Zysk z tej 
działalności w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 r. zmniejszył się o 317,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 16) 

Dyrektor Fundacji wyjaśniła, że były dwie przyczyny pogorszenia się wyniku 
finansowego CBOS w roku 2018:  

 dotacja nie pokrywała kosztów finansowania, koszty realizacji 12 badań 
sondażowych metodą face to face stale rosną (na co składają się wynagrodzenia 
ankieterów i koordynatorów oraz koszty dojazdów do wylosowanych 
respondentów), rosną także inne koszty, w tym koszty środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania CBOS. 
Z tego względu Zarząd CBOS wystąpił o zwiększenie dotacji na rok 2018 
o kwotę 384,5 tys. zł, ale jej nie otrzymał8; 

 przychody z działalności gospodarczej były w roku 2018 o ponad 1 mln zł niższe 
niż w 2017. Pozyskiwanie zleceń stanowiących źródło przychodów uzależnione 
jest od wygrania przetargów, a badania CBOS, ze względu na wysoką jakość, są 
droższe, zaś głównym kryterium decydującym w przetargach była w ostatnich 
latach cena. 

(dowód: akta kontroli str. 50-55) 

Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z planem 
finansowym na 2018 r. Środki z dotacji w kwocie 4 088,0 tys. zł przeznaczono na 
sfinansowanie działalności statutowej, w tym wynagrodzenia 2 473,5 tys. zł (60,5%), 
zakup usług  984,5 tys. zł (24,1%), ZUS – składki i obowiązkowe świadczenia na 
rzecz pracowników w wysokości 325,9 tys. zł (8%). Struktura rodzajowa 
poniesionych kosztów w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie. 
W niewielkim stopniu spadł udział wynagrodzeń (z 60,8% do 60,5%) w łącznej 
kwocie kosztów, a zwiększyły się koszty zakupionych usług (wzrost udziału tej 
kategorii kosztów z 23,2% do 24,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 36) 

4. W wyniku analizy działalności statutowej CBOS w 2018 r. stwierdzono, że 
niezależnie od dwunastu comiesięcznych badań, o których mowa w § 91 ust. 2 
statutu, Fundacja zrealizowała, na wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dwa 
dodatkowe badania, które dotyczyły bieżących kwestii politycznych9. W 2018 r. 
wzrosła też liczba respondentów, od których w trakcie przeprowadzonych badań 
pozyskano dane10 oraz zwiększyła się liczba odbiorców publikacji sfinansowanych 
w ramach działalności statutowej11. 

Z punktu widzenia jakości badań sondażowych dalej utrzymywał się niski poziom 
realizacji założonych prób w badaniach (response rate)12. Wyniósł on w 2018 r. 
32,7%, ulegając zmniejszeniu  w porównaniu do 2017 r. (34,1%) i 2015 r. (34,7%).  

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Dyrektor CBOS wyjaśniła, że zmniejszający się response rate jest trendem 

                                                      
8 Pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
9 Badania dotyczyły: opinii o politykach oraz ocen działania rządu wobec protestu lekarzy-rezydentów. 
10 Liczba respondentów od których pozyskano dane w 2018 r. wzrosła o 5,7% w stosunku do roku 2017 i 4,1% 

w porównaniu z rokiem 2015. 
11 W porównaniu do roku 2017 o 19,9% i do roku 2015 o 90,2%. 
12 Poziomem realizacji próby (ang. response rate) nazywa się odsetek jednostek wylosowanych do próby, które 

udało się objąć procedurą badawczą. Klasyczne zasady wnioskowania statystycznego dotyczą wyłącznie prób 
zrealizowanych w pełni, czyli takich, w których każda jednostka wylosowana do próby została zbadana, 
a zatem cechujących się poziomem realizacji wynoszącym 100%. W przeciwnym razie konieczne jest 
uwzględnienie tego przy określaniu rozmiaru błędu statystycznego. Brak danych od respondentów (a w CBOS 
dotyczy to prawie 70% próby) oznacza sytuację, w której nie wiadomo jak na pytanie odpowiedziałby dany 
respondent,  mimo tego, że został on wylosowany do próby. 
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ogólnoświatowym i ogólnokrajowym, notowanym we wszystkich ośrodkach 
badawczych i we wszystkich typach badań opartych o wywiady, także w badaniach 
telefonicznych. Powody tego zjawiska są złożone: zwiększająca się mobilność 
mieszkańców naszego kraju, długość i intensywność pracy oraz niechęć 
respondentów do badań. 

(dowód: akta kontroli str. 52) 

CBOS osiągnęło zakładane na 2018 r. wartości mierników w zakresie realizacji 
działań finansowanych ze środków zaplanowanych w budżecie (w układzie 
zadaniowym) dysponenta części 16 – KPRM. W przypadku realizowanego przez 
CBOS działania „Przeprowadzanie badan opinii społecznej” opublikowano: 175 
komunikatów (zaplanowana wartość miernika – 150), 12 numerów „Polish Public 
Opinion” (PPO) (zaplanowana wartość – 12) oraz 2 numery „Opinii i Diagnoz” (OiD) 
(zaplanowana wartość – 2).   

(dowód: akta kontroli str. 20, 138-147) 

5. Kontrolą objęto wydatki z dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 1 131,9 tys. zł, 
stanowiące 27,7% kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej w 2018 r. Dotyczyły 
one następujących kategorii ekonomicznych: zakupu usług obcych w kwocie 489,2 
tys. zł, wypłaty wynagrodzeń osobowych (612,0 tys. zł), zapłaty z tytułu umów 
zlecenia (2,0 tys. zł) oraz zakupu towarów (28,7 tys. zł). 

Ustalono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, służyły realizacji zadań określonych 
w ustawie o CBOS, zostały prawidłowo sklasyfikowane w układzie rodzajowym oraz 
prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych. Umożliwiło to rzetelne uwzględnienie 
poszczególnych kategorii wydatków w sprawozdawczości. Terminowo spłacano 
powstałe zobowiązania. Zrealizowane wydatki nie przekraczały progu określonego 
w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych13. 

(dowód: akta kontroli str. 71-121) 

Zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektor CBOS określił zasady 
udzielania zamówień publicznych. Zasady te regulowały zakupy o wartości powyżej 
23 tys. euro.  

(dowód: akta kontroli, str. 122-136) 

W odpowiedzi na pytanie dlaczego w przypadku zakupów o wartości do 23 tys. euro 
nie ustalono takich zasad, a także w jaki sposób przy dokonywaniu zakupów 
o wartości poniżej tej kwoty przestrzegana była, wynikająca z art. 44 ust. 3 pkt 1 
ustawy o finansach publicznych, zasada celowego i oszczędnego wydatkowania 
środków dyrektor CBOS wyjaśniła m.in., że na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa 
zamówień publicznych, do zakupów o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro nie 
stosuje się przepisów ustawy. Granica 23 tys. euro została przyjęta w przekonaniu, 
że jest to wystarczające zabezpieczenie przestrzegania zasady celowego 
i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Jednak doświadczenia ostatnich 
kilku lat dowodzą, że zakupy dokonywane przez CBOS mają znacznie niższą 
wartość. Zarząd Fundacji planuje opracowanie nowego zarządzenia, które określi 
niższą granicę wartości zakupu, obligującą do stosowania wewnętrznych procedur 
w zakresie udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie należy stwierdzić, że 
przy dokonywaniu do tej pory zakupów o wartości znacznie poniżej kwoty 
przetargowej, przestrzegana była zasada celowego i oszczędnego wydatkowania 
środków.   

(dowód: akta kontroli, str. 54-55) 

                                                      
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

VI. Uwagi i wnioski 

Regulacje wewnętrzne stanowią jeden z elementów kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68  ustawy o finansach publicznych. W ocenie NIK, brak  wewnętrznych 
uregulowań w zakresie udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 23 tys. euro, 
utrudnia sprawowanie takiej kontroli, może sprzyjać powstawaniu nieprawidłowości 
w wydatkowaniu środków publicznych, zwiększając również ryzyko wystąpienia 
zjawisk korupcjogennych.  

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

VII.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

 

 Warszawa, dnia            marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  

Grzegorz Kapela 

Główny specjalista 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis Podpis 
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