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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 
Radom1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

 
Podstawa prawna 

Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu2 
 

(dowód: akta kontroli tom I str. 2-3) 
 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Jan Sulima, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/17/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

2. Grzegorz Odziemkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/43/2019 z 4 lutego 2019 r. 

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

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r.: 
– Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, 
– Funduszu Wsparcia Policji4 województwa mazowieckiego przez KWP,  

pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  

Ocenie podlegały w szczególności, w przypadku Komendy Wojewódzkiej Policji: 

 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, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 
kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań. 

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

Ocenie podlegały także, w przypadku Funduszu Wsparcia Policji: 

 planowanie i realizacja przychodów, 

 planowanie i wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, w tym 
stopień ich realizacji. 

                                                      
1  Dalej także: KWP lub Komenda.  
2  Od 9 lutego 2016 r. Dalej także: Komendant Wojewódzki Policji.  
3  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej także: ustawa o NIK. 
4   Dalej także FWP lub Fundusz. 
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Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne dotyczące:  

1. wykonania planu finansowego  Komendy Wojewódzkiej Policji, w tym: 
– analiza wykonania planu dochodów,  
– 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 
europejskich,  

– kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych,  
– kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
– szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
– analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
– analiza stanu zobowiązań,  
– analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
– analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań, 

2. wykonania przez KWP planu finansowego Funduszu Wsparcia Policji, 
w tym:  

– analiza wykonania planu finansowego,  
– kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym FWP.  

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działa na podstawie ustawy  
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji5. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o Policji, 
do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego; wykrywanie przestępstw 
i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; kontrola przestrzegania przepisów 
porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub 
obowiązujących w miejscach publicznych.  
KWP jest państwową jednostką budżetową (dysponentem III stopnia) finansowaną 
w ramach części 42 Sprawy wewnętrzne, która zapewnia obsługę Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Obszarem działania KWP jest województwo 
mazowieckie z wyłączeniem m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, 
legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. Na obszarze 
działania KWP funkcjonują cztery Komendy Miejskie Policji (w Radomiu, Płocku, 
Siedlcach i Ostrołęce), 24 Komendy Powiatowe Policji oraz dwa Samodzielne 
Pododdziały Prewencji Policji w Radomiu i Płocku, a także Samodzielny 
Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu. Komendanci ww. jednostek 
podlegają Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu.  
KWP w roku 2018 realizowała m.in. zadania związane z ochroną porządku 
publicznego oraz zwalczaniem przestępczości, zarządzaniem kryzysowym oraz 
przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, bezpieczeństwem 
zewnętrznym. 

                                                      
5  Dz.U. z 2019 r. poz. 161, ze zm.; dalej także ustawa o Policji. 
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Na rok 2018, wg ustawy budżetowej6, KWP zaplanowała dochody w wysokości 
1 125,0 tys. zł; wykonanie wyniosło 1 213,5 tys. zł. Zaplanowane na 2018 r. 
wydatki w wysokości 445 697,0 tys. zł, wykonano w kwocie  504 021,3 tys. zł. 
Wydatki z budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 212,0 tys. zł, 
a wykonano w kwocie 2 397,6 tys. zł.  

Fundusz Wsparcia Policji jest państwowym funduszem celowym nieposiadającym 
osobowości prawnej. Przychodami Funduszu są środki finansowe uzyskane przez 
jednostki Policji województwa mazowieckiego, w trybie i na warunkach 
określonych w art. 13 ust. 3 i 4 lit. a ustawy o Policji. Środki FWP mogą być 
ponoszone na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe oraz koszty  
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu 
niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Ponadto środki Funduszu mogą być 
przeznaczone na rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby 
przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz nagrody dla 
policjantów za osiągnięcia w służbie. 

Zrealizowane w 2018 r. przychody FWP wyniosły 3 854,3 tys. zł, a koszty 
3 842,3 tys. zł, w tym koszty własne 1 779,7 tys. zł i inwestycyjne 2 062,6 tys. zł.   

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykonanie planu finansowego KWP 
i planu finansowego FWP na 2018 r. W toku zrealizowanych działań kontrolnych, 
w żadnym z obszarów wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto 
nieprawidłowości.  
KWP w szczególności prawidłowo realizowała przychody oraz gospodarowała 
otrzymanymi środkami, w tym środkami FWP. W rezultacie wydawania środków 
FWP osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w układzie 
zadaniowym wydatków Funduszu.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 
Zrealizowane przez KWP w 2018 r. dochody budżetowe w kwocie 1 213,5 tys. zł 
stanowiły 107,9% planu na 2018 r. (1 125,0 tys. zł) i 82,0% wykonania z 2017 r. 
(1 4803,7 tys. zł). 
Największy udział w dochodach KWP miały: 

– wpływy z różnych opłat (§ 0960), które wyniosły 316,0 tys. zł, głównie 
z opłat za pobyt w PdOZ8 i za przechowywanie broni w depozycie Policji; 

– wpływy z różnych dochodów (§ 0970), które wyniosły 181,3 tys. zł (np. 
nawiązki, szkody); 

– wpływy z usług (§ 0830), które wyniosły 129,9 tys. zł (np. wynajem 
pojazdów służbowych, ekspertyzy kryminalistyczne); 

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), które wyniosły 
109,4 tys. zł (nieuregulowane należności budżetowe z roku poprzedniego, 
tj. media, niesłusznie pobrane świadczenia przez pracownika). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 11-15) 

Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, m.in. że w 2018 r. uzyskano dochody 
niższe niż w 2017 r. z powodu mniejszej liczby wnoszonych opłat, głównie za 

                                                      
6  Z 11 stycznia 2018 r. Dz. U.poz.291. 
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 oceny negatywnej, stosuje 
się ocenę w formie opisowej. 

8  Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji – dalej także: 
PdOZ.  

Opis stanu 
faktycznego 
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pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia. Natomiast wyższe wykonanie 
dochodów budżetowych w 2018 r., w stosunku do planu, spowodowane było 
wyższymi wpływami z usług i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 75) 

Badania dochodów budżetowych dokonano na próbie 44 dowodów  
i zapisów księgowych9 wylosowanych z zastosowaniem metody PPS10 
przy założeniu interwału losowania na poziomie 2%.  

Szczegółowe badanie dochodów o łącznej wartości 261,2 tys. zł, stanowiących 
21,5% dochodów KWP, wykazało że prawidłowo i terminowo ustalano należności 
oraz prawidłowo kwalifikowano dochody w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 
6 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości11.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 57- 74) 

Należności na koniec 2018 r. wyniosły 5 624,8 tys. zł12 i były niższe w stosunku do 
roku 2017 o 1 237,7 tys. zł, tj. o 18,0%, natomiast zaległości netto wyniosły 
5 552,9 tys. zł i zmniejszyły się o 902,4 tys. zł, tj. o 14%. 
Największy spadek zaległości nastąpił w § 0690 – wpływy z różnych opłat, 
o 1 095,8 tys. zł (o 42,3%) i spowodowany był przede wszystkim wyksięgowaniem 
należności przedawnionych z tytułu PdOZ13. 
Wzrost zaległości nastąpił m.in. w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 
o 164,1 tys. zł i spowodowany był naliczeniem odsetek od należności z tytułu kary 
umownej naliczonej jednemu kontrahentowi14 w wysokości 125,8 tys. zł15. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 21, 31-32, 44-45, 377-378) 

KWP w 2018 r. prowadziła kontrolę terminowości zapłaty należności Skarbu 
Państwa poprzez:  

– kontrolę terminów zapłaty określonych w wezwaniach, 
– wystawianie tytułów wykonawczych i sporządzanie comiesięcznych 

sprawozdań dla kierownictwa KWP z terminowego ich wystawiania oraz 
z podejmowanych czynności egzekucyjnych względem dłużników, 

– kontrolę stanu prowadzonych spraw w urzędach skarbowych, 
– analizę terminów płatności należności na podstawie prowadzonej bazy 

pomocniczej oraz ewidencji księgowej, 
– wystawianie wezwań do zapłaty w przypadku braku wpłaty należności  

w terminie oraz naliczanie odsetek, 
– kontrolowanie terminów płatności określonych w zawartych ugodach, 

a w przypadku uchybienia terminów płatności, wysyłanie kolejnych wezwań 
przypominających o konieczności dokonania wpłaty, 

– w przypadku braku wpłat od komorników prowadzących egzekucję, 
kierowanie zapytań o stan egzekucji należności,  

– prowadzenie analizy akt postępowań szkodowych odnośnie podjętych 
działań przez KMP/KPP i wysyłanie ponagleń do jednostek  celem ustalenia 
przyczyn niezakończenia postępowań w obowiązującym terminie. 

                                                      
9  W tym 36 z rozdziału 75404 na kwotę 193,3 tys. zł i osiem z rozdziału 75405 na kwotę 67,9 tys. zł.  
10 Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS). Metodyka analogiczna jak dla metody 

statystycznej. Parametry nie są dobierane statystycznie, a arbitralnie. 
11 Dz.U. z 2019 r. poz. 351, dalej także: ustawa o rachunkowości. 
12 W tym z tytułu: opłat za pobyt w PdOZ - 1 540,2 tys. zł, kary umownej wraz z odsetkami naliczonej Przedsiębiorstwu 

Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3 374,1 tys. zł, kar pieniężnych nałożonych za 
naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. - 230,1 tys. zł, pozostałe - 
193,4 tys. zł.  

13 Wyksięgowano należności w kwocie 1 128,3 tys. zł, ale jednocześnie wzrosły należności z tytułu opłat za przechowywanie 
broni w depozycie Policji o 32,5 tys. zł. 

14 Tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w upadłości.  
15 Których termin zapłaty upłynął. 
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Sprawy związane z odzyskiwaniem należności prowadzili w KWP pracownicy 
Sekcji Wydatków Rzeczowych, którzy zajmowali się windykacją należności z tytułu 
należności publiczno-prawnych, tj.: opłat za pobyt w PdOZ, opłat za naruszenie 
przepisów o Transporcie Drogowym, opłat za przechowywanie broni i amunicji 
oraz należności cywilno-prawnych. Dodatkowo należnościami z tytułu szkód 
zajmował się Zespół Szkód w Wydziale Finansów KWP. 
W celu odzyskania należności KWP w 2018 r. m.in.: 

– wystawiła 3 245 wezwań do zapłaty, 11 upomnień16, 2 898 tytułów 
wykonawczych, 9 nakazów zapłaty; 

– skierowała 33 wnioski do egzekucji komorniczej oraz 124 wnioski do sądów  
o wyjawienie majątku dłużników;  

– wystąpiła do Centrum Personalizacji Dokumentów z 92 pismami w celu 
pozyskania danych adresowych dłużników; 

– skierowała 3 328 pism z zapytaniem o stan prowadzonej egzekucji do 
komorników i urzędów skarbowych; 

– przeprowadziła 33 wywiady środowiskowe w celu pozyskania danych  
o dłużnikach;  

– skierowała 11 zażaleń do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na 
postanowienia o umorzeniu postępowań egzekucyjnych oraz 145 wniosków 
do sądów o sporządzenie spisu inwentarza;  

– występowała do ZUS (15 pism) i do zakładów karnych (16 razy) z pytaniami 
dotyczącymi zatrudnienia dłużników. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 21-23) 

Badanie przeprowadzone na wylosowanej próbie 20 dłużników, których łączna 
kwota zaległości wynosiła 3 602,8 tys. zł17 wykazało, że w przypadku:  

1.  braku zapłaty niezwłocznie podejmowano działania informacyjne wobec 
zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego 
obowiązku, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych18,  

2.  należności publicznoprawnych i braku zapłaty nienależnie pobranego 
świadczenia, niezwłocznie podejmowano działania zmierzające do 
zastosowania środków egzekucyjnych na podstawie art. 6 § 1 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji19, tj. doręczano dłużnikom pisemne wezwania do zapłaty, 
wysyłano upomnienia, które zawierały wezwanie do wykonania obowiązku 
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania 
egzekucyjnego (§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 30 grudnia 2015 r.) lub 
wystawiano tytuły wykonawcze (§ 9 ww. rozporządzenia),  

3.  braku zapłaty kary umownej kierowano sprawę do sądu (zastępstwo 
procesowe Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej),  

We wszystkich zbadanych przypadkach dokumentowano poszczególne czynności 
windykacyjne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 37-38, 46-56 i 147-148) 

                                                      
16 Tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności 

pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, KWP wystawia upomnienia 
tylko w szczególnych przypadkach m. in. nieletnim, obcokrajowcom.  

17 W tym: jednego dłużnika zalegającego z zapłatą kary umownej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3 331,7 tys. zł, jednego 
dłużnika zalegającego z zapłatą z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wys.18,4 tys. zł, sześciu dłużników 
zalegających z opłatą za przechowywanie broni w depozycie Policji w wys. 178,5 tys. zł, sześciu dłużników zalegających 
z zapłatą kar pieniężnych nałożonych z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym w wys. 73,0 tys. zł, sześciu dłużników zalegających z opłatą za pobyt w PdOZ w wys. 1,2 tys. zł. 

18  Dz.U. z 2017 r. poz. 1483, dalej także: rozporządzenie z 30 grudnia 2015 r. 
19  Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. , dalej także upewa. 
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W 2018 r. KWP umorzyła 27 dłużnikom należności pieniężne z tytułu dochodów 
budżetowych w kwocie 15,7 tys. zł, z tego: 11,5 tys. zł na podstawie art. 56 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych20, 2,6 tys. zł na 
podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 uofp (w związku ze 
zgonem 8 dłużników) oraz 1,6 tys. zł na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 56 ust. 1 pkt 3 uofp (w związku ze zgonem 9 dłużników).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-36 i 39-40) 

W 2018 r. ośmiu dłużnikom, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit „a” uofp, rozłożono 
na raty spłatę należności w łącznej kwocie 9,3 tys. zł. Do końca 2018 r. jeden 
dłużnik spłacił w całości rozłożoną na raty należność, czterech spłacało terminowo 
ustalone w ugodach raty, a trzem ponownie wystawiono nowe tytuły wykonawcze, 
w związku z nieterminowym płaceniem rat. W okresie objętym kontrolą KWP nie 
odraczała dłużnikom terminu spłaty należności.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 41-42) 

Badanie należności umorzonych czterem dłużnikom, w tym dwóch o najwyższej 
wartości oraz wszystkich należności rozłożonych na raty (ośmiu dłużnikom) 
wykazało, że:  

– umarzanie i rozkładanie należności na raty odbywało się zgodnie 
z przyjętymi w KWP procedurami określonymi w decyzji nr 317/17 
Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
trybu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego 
udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych 
o charakterze publiczno-prawnym; 

– decyzje o udzieleniu ulgi w spłacie należności poprzedzone były ustaleniem 
stanu faktycznego i wyjaśnieniem okoliczności sprawy;  

– prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych umorzone i rozłożone na raty 
należności.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 339-349) 

W 2018 r. w KWP obowiązywały procedury wewnętrzne, wprowadzone decyzjami 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, dotyczące dochodów i dochodzenia 
należności, wydatków oraz realizowanych przez KWP projektów ze środków UE, 
regulujące m.in.:  

– egzekwowanie należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych 
w drodze decyzji administracyjnych za naruszenia w transporcie 
drogowym oraz obiegu dokumentacji z tym związanej, 

– udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych 
o charakterze publicznoprawnym na wniosek zobowiązanego, 

– tryb pobierania zryczałtowanej opłaty za pobyt osób przyjętych do 
wytrzeźwienia, windykacji należności z tytułu tej opłaty oraz stosowania 
ulg w jej spłacie, 

– windykację niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
cywilnoprawnym, 

– zasady postępowania przy likwidacji szkód powstałych w mieniu KWP 
oraz jednostek organizacyjnych KWP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 350-353) 

Kwota należności, które uległy przedawnieniu w 2018 r. z tytułu opłat za pobyt 
w PdOZ, wyniosła 1 402,5 tys. zł, w tym należności powstałe przed 2014 r. – 
881,3 tys. zł i należności powstałe od 2014 r. – 521,2 tys. zł.  

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.,  dalej: uofp 
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Przyczyną przedawnienia ww. należności była bezskuteczna egzekucja lub brak 
danych dotyczących dłużnika np. brak adresu. Należności powstałe po 2014 r. 
zostały odpisane na podstawie art. 42 pkt.12 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi21. Należności 
powstałe przed 2014 r. zostały odpisane na podstawie art. 67 uofp i art. 70 § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa22.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 75) 

W 2018 r. KWP dokonała odpisania nieściągalnych należności na podstawie 
odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych, wymienionych w art.35 b 
ust. 1 ustawy o rachunkowości23 w kwocie 1 344,3 tys. zł.  
Procedura dokonywania odpisów aktualizacyjnych została określona  
w Zarządzeniu nr 11/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w KWP.  
Zgodnie z tym Zarządzeniem w KWP przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2018 r. 
analizę należności i dokonano odpisu należności w kwocie: 1 443,6 tys. zł24  

(dowód: akta kontroli tom I str. 23-24, 379,390 i 420-434) 

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

KWP prawidłowo klasyfikowała uzyskane dochody, a należności z tytułu dochodów  
wymierzała w wysokościach określonych w przepisach prawa, decyzjach, 
umowach lub innych dokumentach określających ich wysokość. KWP w celu 
odzyskania należności podejmowała niezwłocznie działania windykacyjne 
przewidziane przepisami prawa. Umarzanie i rozkładanie na raty należności 
odbywało się zgodnie z przepisami oraz przyjętymi w KWP procedurami.  

2. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

2.1. Wydatki KWP w 2018 r. wyniosły 504 021,3 tys. zł, co stanowiło 99,5% 
wydatków planowanych (506 332,9 tys. zł) i 100,01% wydatków wykonanych 
w 2017 r. (503 988,1 tys. zł).  
Zobowiązania wykazane w RB-28 wyniosły 32 774 tys. zł25. Zobowiązania 
wymagalne nie występowały. Najwyższe zobowiązania wystąpiły w: § 4070 
(nagrody roczne dla funkcjonariuszy) – 23 157,7 tys. zł, w § 4040 (dodatkowe 
wynagrodzenie roczne) – 3 630,1 tys. zł,  w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczone 
do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom) – 956,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 79-82 i 295-301, 306-307 i 312) 

Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i  dowodów księgowych odpowiadających wydatkom 
pozapłacowym w kwocie powyżej 500 zł. Szczegółowym badaniem objęto wydatki 
w wysokości 22 810,6 tys. zł26, tj. 4,5% wydatków KWP. W badanej próbie 63,9% 
wydatków, tj. 14 583,0 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe, 31,5%, 
tj. 7 195,7 tys. zł wydatki bieżące; 3,7%, tj. 1 026,9 tys. zł wydatki na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych, 0,9%, tj. 197,2 tys. zł wydatki majątkowe budżetu 
państwa na współfinansowanie wydatków z UE.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 121-136) 

                                                      
21  Dz. U. z 2016 r. poz. 487.  
22 Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm. 
23 Na stronie Ma konta 290 – odpisy aktualizacyjne należności i Wn 221. 
24Na stronie Wn konta 290. Na koncie 290 nie ujmowano należności przedawnionych, które są wyksięgowywane z ewidencji 

bilansowej. 
25 W tym w rozdziale 75404 - 7 644,5 tys. zł i rozdziale 75405 - 24 634,1 tys. zł.  
26W tym wylosowane metodą monetarną (MUS) 87 dowodów o wartości 13 599,4 tys. zł i 41 dowodów o wartości 

9 211,2 tys. zł dobranych w sposób celowy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku analizy 130 dowodów księgowych i dokumentacji z nimi związanej 
ustalono, że: 

1. wydatków dokonywano w sposób celowy i oszczędny, w terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek, kar 
lub opłat; 

2. w badanej próby wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących 
trybu udzielania zamówień publicznych bądź wyłączenia stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych27; 

3. wszystkie badane wydatki zostały ujęte w planie finansowym KWP na 
2018 r.; 

4. na wszystkich badanych dokumentach księgowych zamieszczone były m.in. 
adnotacje wraz z podpisami osób potwierdzających, że: wydatki były 
zgodne z planem finansowym, umowami, zamówieniami, przepisami 
dotyczącymi wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych, sprawdzone pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym; wszystkie zostały 
zaksięgowane i ujęte w księgach rachunkowych KWP; 

5. w przypadku 31 zakupów inwestycyjnych zakupione urządzenia i sprzęty 
zostały przyjęte na podstawie protokołów odbiorów i ujęte w ewidencji 
środków trwałych na podstawie dowodów OT i OTPS oraz poprawnie 
zaliczone do właściwej kategorii środków trwałych, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)28; 

6. w przypadku dwóch inwestycji polegających na modernizacji i rozbudowie 
budynków Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku i KWP 
sporządzono dokumenty korygujące zwiększenie wartości środka trwałego 
(DK) i ujęto je w ewidencji księgowej; 

7. w dwóch przypadkach na fakturach29 błędnie opisano tryb wyboru 
kontrahenta;  

8. zbadane wydatki inwestycyjne były ujęte w Planie inwestycji KWP na 
2018 r., zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji30.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 121-139 i 414-419) 

2.2. Wydatki bieżące KWP w roku 2018 wykonano w wysokości 48 898,0 tys. zł, 
tj. 94,6% wydatków wykonanych w roku 2017 (51 675,6 tys. zł) i 99,9% planu po 
zmianach na 2018 rok (48 904,6 tys. zł). Najwyższe wydatki poniesiono31 
w: § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 18 359,3 tys. zł, w § 4410 (podróże 
służbowe krajowe)  7 385,5 tys. zł, w § 4260 (zakup energii)  6 072,5 tys. zł, 
w § 4270 (zakup usług remontowych) 4 430,6 tys. zł i w § 4300 (zakup usług 
pozostałych)  3 018,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 287 i 295-301) 

2.3. Wydatki majątkowe w roku 2018 wykonano w wysokości 20 823,9 tys. zł, 
tj. 182,0% wydatków wykonanych w roku 2017 (11 441,9 tys. zł) i 91,8% planu na 
2018 r. (22 679,5 tys. zł). Niewydatkowaną kwotę 1 855,3 tys. zł  zgłoszono do 
Komendy Głównej Policji32 jako środki niewygasające w 2018 r. Wykonanie 

                                                      
27 Dz. U z 2018 r. poz. 1986, ze zm. ; dalej: upzp 
28 Dz.U. poz. 1864. 
29 Na fakturach wystawionych przez firmę ARCHIBUD M.P. w Radomiu nr: 1/07/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. na kwotę 

1.109.523,60 zł i 2/03/2018 z dnia 29 marca 2018 r. na kwotę 178.979,92 zł błędnie wskazano tryb wyboru kontrahenta, 
tj. zamiast trybu "z wolej ręki" art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b upzp, wskazano tryb przetargu nieograniczonego art. 39 upzp. 

30 Przysłanym do KWP przy piśmie znak: Cnz 916/18 z 7 lutego 2018 r 
31 Bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 
32 Dalej także: KGP. 
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wydatków majątkowych stanowiło 4,1% kwoty wszystkich wydatków poniesionych 
w 2018 r przez KWP.  
Najwyższe wydatki poniesiono w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych), w wysokości 17 116,6 tys. zł oraz w § 6060 (wydatki na zakupy 
inwestycyjne) w wysokości 3 707,3 tys. zł. 
Zwiększenia w planie wydatków, w porównaniu do planu pierwotnego na rok 2018, 
wynikały z realizacji Planu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 i związanej z tym 
zmiany źródeł finansowania.  
W roku 2018 w planie wydatków KWP dokonano 49 zmian, w tym 24  
w paragrafach dotyczących wydatków majątkowych (§§ 6050, 6059 i 6060).  
Komendant Wojewódzki Policji w 2018 r. nie występował do KGP, jako dysponenta 
II stopnia, o przeniesienie, polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków 
majątkowych, na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 uofp, wymagających zgody Ministra 
Finansów. Natomiast w trakcie roku budżetowego KWP występowała do KGP 
o zwiększenie planu wydatków majątkowych o dodatkowe środki oraz przesyłała 
zestawienia potrzeb w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 284-286, 295-301 i 309-311 oraz 418) 

2.4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wykonano  
w wysokości 17 255,8 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach na rok 2018 i 95,5% 
wydatków wykonanych w roku 2017 (18 064,3 tys. zł). Najwyższe wydatki 
poniesiono w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 
funkcjonariuszom) w wysokości 17 123,0 tys. zł, które stanowiły 99,2% wydatków 
ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki te przeznaczono m.in. na 
wypłatę: równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego – 5 651 tys. zł 
oraz równoważnika za remont lokalu mieszkalnego – 1 501 tys. zł, dopłat do 
wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 6 271,6 tys. zł oraz do przejazdów 
dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 1 091,4 tys. zł, pomocy mieszkaniowej – 
1 385 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 286 i 295-301) 

2.5. W 2018 r. plan wydatków KWP został zwiększony o środki z trzynastu rezerw 
celowych budżetu państwa33 na łączną kwotę 31 897,4 tys. zł z czego 
wydatkowano 31 797,1  tys. zł, tj. 99,7%. Środki z rezerw uruchamiane były na 
wniosek dysponenta II stopnia, tj. Komendy Głównej Policji. Niewykorzystana 
kwota 100,3 tys. zł została częściowo zablokowana (99,8 tys. zł)34, a pozostała 
część (0,5 tys. zł) zwrócona w dniu 31 grudnia 2018 r. na centralny rachunek 
budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 308, 313-316)  

Szczegółowym badaniem objęto wydatki w wysokości 19 509 tys. zł, tj. 61,2% 
wydatków z rezerw celowych, które zostały sfinansowane ze środków 
pochodzących z dwóch rezerw celowych i zostały przeznaczone na : 

– budowę nowych oraz adaptację i rozbudowę obiektów – realizowane 
w 2018 roku w ramach przedsięwzięcia "Inwestycje budowlane" w ramach  
"Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" – rezerwa z poz. 
69 w kwocie 15 411,0 tys. zł.; 

– uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Policję, w tym 
na: na sfinansowanie niedoboru środków na wydatki osobowe 

                                                      
33 Z czego jedna rezerwa (Decyzja Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.15.2018.MF.170 z dnia 21.02.2018 r.) została 

podzielona na dwa źródła finansowania, jedno dotyczące „Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy”, drugie „Zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. 

34 Na wnioski KWP z: 22 października 2018 r. (5,0 tys. zł), 7 grudnia 2018 r. (4,4 tys. zł) i 28 grudnia 2018 r. (90,4 tys. zł). 
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funkcjonariuszy niezaliczanych do uposażeń (wypłaty policjantom 
ustawowych należności i świadczeń tj. równoważników za remont i brak 
lokalu, dopłat do wypoczynku, zasiłków na zagospodarowanie 
i osiedleniowych oraz odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych) oraz 
na zakup paliwa, materiałów transportowych (akcesoria, ogumienie, części 
zamienne), zakup energii i innych usług – rezerwa z poz. nr 79 w kwocie 
4 098,0 tys. zł. 

Stwierdzono, że po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu wydatków 
wprowadzano na bieżąco zmiany w planie finansowym KWP, a otrzymane środki 
budżetowe zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 317-324) 

Komendant Wojewódzki Policji KWP w kwestii przyczyn uruchomienia środków 
z rezerwy na wydatki możliwe do przewidzenia wyjaśnił, że KWP, jako dysponent 
III stopnia, na etapie planowania budżetu otrzymała limity finansowe wydatków na 
poszczególne paragrafy lub grupy wydatków, w tym również na wydatki, na które 
była przyznana rezerwa celowa nr 79. Przyznane limity nie zabezpieczały w pełni 
potrzeb KWP. W trakcie roku budżetowego KWP przekazywała do KGP analizy 
i rozliczenia wydatków w celu otrzymania dodatkowych środków. Na tej podstawie 
KGP przekazała dodatkowe środki w formie rezerw celowych, przyznawanych 
decyzją Ministra Finansów. Ponadto wyjaśnił, że KWP nie miała wpływu na źródło 
finansowania wykazywanych niedoborów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 75-76) 

2.6. Przeciętne zatrudnienie ogółem w KWP w 2018 r. wynosiło 6 708,4 osób35  
i zwiększyło się w porównaniu do roku 2017 (6 690,8 osób ) o 17 osób, tj. o 0,3% 
i wynosiło na dzień 31 grudnia 2018 r. – 6 809 osób, w tym w grupie 11 (żołnierze 
i funkcjonariusze) – 5 521 osób.  
Liczba wakatów w KWP na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 217,73  
w przeliczeniu na pełny etat, w tym 184 w grupie 11, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 
135,25 wakatów, w tym 111 policyjnych. W 2018 r. do garnizonu mazowieckiego 
przyjęto 353 funkcjonariuszy.  
Wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. wyniosły 378 668,4 tys. zł i były wyższe 
o 1,9% od wydatków na wynagrodzenia w 2017 r. (371 505,8 tys. zł). W 2018 r. 
nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto na jednego 
pełnozatrudnionego w KWP w porównaniu do roku 2017 2,0% , tj. z 4,6 tys. zł do 
4,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 104-106 i 304) 

Liczba osób wykonujących zadania pomocnicze dla KWP na podstawie umów 
zleceń w 2018 r., w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wyniosła 7,76, w tym 
własnych pracowników 2,16 i była mniejsza w porównaniu do 2017 r. (8,78) 
o 11,6% (1,02). Ich wynagrodzenie w roku 2018 wyniosło 91,0 tys. zł i wzrosło  
w porównaniu do 2017 r. o 7,5% (6,8 tys. zł). 
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 986,9 tys. zł i były 
niższe w porównaniu do 2017 r. (1 044,6 tys. zł) o 5,5% (57,7 tys. zł). Spadek 
wynikał m.in. ze zmniejszonej liczby ekspertyz związanych z prowadzonymi 
postępowaniami przygotowawczymi36. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 295-299 i 305 oraz tom II str. 76) 

2.7. Wydatki z budżetu środków europejskich (wykazanych w Rb-28 UE) 
wykonano w wysokości 2 397,7 tys. zł tj. 94,8% planu na 2018 r. (2 528,5 tys. zł). 

                                                      
35 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg metodologii sporządzania sprawozdania Rb-70. 
36 W 2018 r. opłacono 4110 ekspertyz, a w 2017 r. 4520 ekspertyz.  
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Środki wydatkowano, zgodnie z umową37, na realizację projektu pn. „Wspieranie 
środowiska – poprawa efektywności energetycznej w Policji”, realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
Niewykorzystane środki w wysokości 130,8 tys. zł (§ 6057), powstałe na skutek 
oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, zostały 
zablokowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 177 
ust. 3 pkt 2, w związku art.177 ust. 1 pkt 3 uofp. 
W 2018 r. KWP w związku z realizacją ww. projektu poniosła wydatki w kwocie 
2 977,8 tys. zł38, które zostały sfinansowane ze środków europejskich (§ 6057) – 
2 397,7 tys. zł, z współfinansowania (§ 6059) – 575,0 tys. zł39 oraz ze środków  
własnych (§ 6050) – 5,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 89, 251, 302 i 330-337) 

W 2018 r. KWP realizowała także projekt ”TRIVALENT40, który był finansowany  
w całości ze środków UE. Z zaplanowanych wydatków na realizację tego projektu 
w wysokości 15,0 tys. zł, KWP wykorzystała 5,6 tys. zł41, a niewykorzystana kwota 
w wysokości 9,4 tys. zł została zablokowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 92-95, 292 i 303) 

2.8. W odniesieniu do próby wydatków w łącznej wysokości 23 216,9 tys. zł42, 
stanowiącej 4,5% wydatków KWP ogółem, dokonano ich badania pod kątem 
prawidłowości wyboru trybów udzielenia zamówień publicznych, prawidłowości 
wyłączenia stosowania upzp i prawidłowości zastosowania uproszczonej 
procedury udzielania zamówień publicznych43. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 121-122 i 154-173) 

Szczegółowemu badaniu poddano pięć postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonych przez KWP w 2018 r. o łącznej wartości 
12 999,8 tys. zł44. Wysokość środków budżetowych wydatkowanych w 2018 r.,  
w związku z ww. postępowaniami, wyniosła 2 999,8 tys. zł, co stanowiło 0,6% 
wydatków KWP ogółem. Kontrolą objęto trzy postępowania przeprowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego45, jedno postępowanie przeprowadzone 
w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 upzp46 oraz jedno 
postępowanie przeprowadzone bez stosowania upzp na podstawie art. 4 pkt 8 
upzp47. 

                                                      
37 Tj. umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0032/16-00 zawartą w dniu 21 kwietnia 2017 r. pomiędzy Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez 
KWP oraz dwoma aneksami do ww. umowy  zawartymi w dniu 13 października 2017 r. i 4 kwietnia 2018 r.  

38 Na realizację tego projektu w latach 2016-2018 KWP wydatkowała 3 749,4 tys. zł. 
39 Z zaplanowanych 644,0 tys. zł (wykazanych w Rb-28 Programy).  
40 Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji” (Terrorism Prevention via 

Radicalisation Counter-narrative) realizowany w ramach Programu HORYZONT 2020.  
41 Na pokrycie kosztów dwóch wyjazdów policjanta z Wydziału Prewencji, tj. do Rzymu w dniach 12-15 czerwca 2018 r. 

celem udziału w II Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego projektu TRIVALENT oraz spotkaniu grup roboczych (3,2 tys. zł) 
i do Brukseli w dniach 23-25 września 2018 r., celem udziału w warsztatach przeznaczonych dla instytucji organów 
ścigania, zaangażowanych w ten projekt (2,4 tys. zł). 

42 Wynikających z wylosowanej próby. 
43 Określonej w decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 45/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie planowania 

i udzielania zamówień publicznych w KWP.  
44 Brutto według zawartych umów. 
45 Postępowania pn.: Zaprojektuj i buduj – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu ul. Batalionów 

Chłopskich 14, Zakup i dostawa nieoznakowanych samochodów służbowych: minibus 1 szt., furgon 4 szt. oraz 
Modernizacja budynku SPPP w Płocku (zadanie współfinansowane ze środków UE). 

46 Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania zawartości spalin silników 
samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na 
środowisko naturalne dla KWP zs. w Radomiu, w skład którego wchodzą pojazdy typu kombi van z wyposażeniem. 

47 Dostawa Latarki Mactronic Patrol Charger +700 lm (THH0052) z wyposażeniem (akumulator, ładowarka 230V i 12V, 
uchwyt z dodatkowym gniazdem, nakładka sygnalizacyjna, pudełko) – 280 szt. 
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Ww. postępowania zbadano w zakresie przygotowania i  przeprowadzenia 
postępowania, udzielenia zamówienia, a także prawidłowości realizacji umów 
zawartych w ich wyniku.  
W efekcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono 
m.in., że wybory wykonawców/dostawców zostały dokonane w sposób 
nienaruszający zasad konkurencyjności, realizacja zawartych umów przebiegała 
prawidłowo, a zamówienia te służyły realizacji zadań KWP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 212-213, 214-263) 

KWP nie wszczynała od dnia 18 października 2018 r. postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp48. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 265) 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. został 
sporządzony i zamieszczony na stronie internetowej KWP 15 marca 2018 r., 
tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 13a ust. 1 upzp49. Plan zawierał 
informacje wymagane  art. 13a ust. 2 upzp. 
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018 r. zostało przekazane 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 18 lutego 2019 r., zgodnie  
z terminem wyznaczonym w art. 98 ust. 2 upzp i 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 przekazywania50. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 264) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez KWP zbadanych 
wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Wydatki były 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad określonych  
w art. 44 uofp. 
Poddane kontroli postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
przeprowadzono zgodnie z przepisami upzp i wewnętrznymi zasadami 
określonymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.  
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. oraz roczne 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018 r. zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo. 

4. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
KWP: 

–  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 

                                                      
48 Postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp realizowane były w I-III kwartale 2018 r. 
49 Plan finansowy KWP zatwierdzono 19 lutego 2018 r. 
50  Dz. U. poz. 2038. 
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członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),  

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

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

–  z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. (Rb-28 
NW), 

–  sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2017 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach KWP były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i poprawnie pod względem formalno-rachunkowym.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 76-120 i 469-493) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

5. Plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji 

Plan finansowy Funduszu na 2018 r. po zmianach obejmował przychody i koszty 
w kwocie 3 854,3 tys. zł51. Zmiany zostały wprowadzone do Funduszu 
z zachowaniem zasad określonych w art. 29 ust. 9, 10, 11 uofp i były 
spowodowane zawarciem porozumień z 175 podmiotami na łączną kwotę 1 840,3 
tys. zł. W 2018 r. KWP zawarła 232 porozumienia, w tym 226 z jednostkami 
samorządu terytorialnego i sześć z innymi podmiotami.  
Przychody Funduszu w 2018 r. (3 854,2 tys. zł) były niższe w porównaniu do 
2017 r. (6 385,1 tys. zł) o 2 530,9 tys. zł, tj. o 39,6%. Koszty poniesione przez 
Fundusz w 2018 r. wyniosły 3 842,3 tys. zł i były niższe w porównaniu do 2017 r. 
(6 333,6 tys. zł) o 2 491,3 tys. zł, tj. o 39,3%. Spadek przychodów i kosztów 
wynikał z faktu, iż w 2017 r. pozyskano na wydatki inwestycyjne środki w kwocie 
4 718,0 tys. zł, tj. o 2 655,4 tys. zł więcej niż 2018 r. (2 062,6 tys. zł), tj. o 56,3%.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 8-28 i 58-59) 

W 2018 r. środki Funduszu zostały wykorzystane na: 
– zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne związane z budową  

i modernizacją obiektów w kwocie 2 062,6 tys. zł, 
– wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby 

i nagród dla policjantów za osiągnięcia w służbie w kwocie 1 431,3 tys. zł, 
– wydatki bieżące w kwocie 348,4 tys. zł, w tym na zakup usług pozostałych 

i remontowych oraz zakup sprzętu i uzbrojenia.  
Wydatki FWP52 w wysokości 3 842,3 tys. zł, w ramach zadania 2.1.W - ochrona 
porządku publicznego i zwalczanie przestępczości, przeznaczone zostały głównie 
na działania służby prewencyjnej (2 703,0 tys. zł), służby kryminalnej i śledczej 
(812,8 tys. zł) oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym (318,5 tys. zł). 
Ze środków Funduszu w 2018 r. sfinansowano lub dofinansowano m.in.: 

– zakup 56 samochodów oznakowanych i nieoznakowanych,  

                                                      
51 W Funduszu dokonano zwiększeń z kwoty 2014,0 tys. zł  do kwoty  3 854,3 tys. zł. Zmiany zostały dokonane na dzień 

30 czerwca 2018 r. (2 138,0 tys. zł), 30 września 2018 r. (3 209,0 tys. zł) i 31 grudnia 2018 r. (3 854,3 tys. zł). 
52 Wg Rb-BZ2 – rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszu celowego w układzie zadaniowym. . 
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– służby dodatkowe przekraczające czas określony w art. 33 ust. 2 ustawy 
o Policji,  

– modernizację dwóch Posterunków Policji w Bielsku i Kosowie Lackim, 
– zakup sprzętu specjalistycznego, biurowego, informatycznego i AGD.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 115 i tom II str. 58-60 i 65-67) 

Stan Funduszu na koniec 2018 r. wyniósł 75,1 tys. zł53 i był o 12,1 tys. zł (19,2%) 
wyższy od stanu na początek roku. Zobowiązania wyniosły 0,3 tys. zł, a należności 
nie wystąpiły.  

KWP, zgodnie z art. 78 lit d uofp, wolne środki przekazywała w zarząd Ministra 
Finansów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub 
zarządzanie54. W ciągu 2018 r. KWP złożyła, zgodnie z ww. przepisem, do Banku 
Gospodarstwa Krajowego 11 dyspozycji przekazania w zarządzanie terminowe 
wolnych  środków w łącznej kwocie 4 930,0 tys. zł i uzyskała z tego tytułu odsetki 
w kwocie 6,0 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom II str.68-72) 

Komendant Wojewódzki Policji sporządził plan finansowy przychodów i kosztów 
FWP na 2018 r., zgodny z ustawą budżetową oraz zgodnie z art. 32 uofp., 
w układzie zadaniowym na rok 2018 i dwa kolejne lata, w szczegółowości: 
zadanie, podzadanie i działanie. Zadania, podzadania i działania ujęte w planie 
finansowym Funduszu w układzie zadaniowym na rok 2018 były zbieżne 
z zadaniami wynikającymi z ustawy o Policji.  
W 2018 r. dla zadania 2.1. (Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie 
przestępczości) oraz czterech podzadań (2.1.1., 2.1.3, 2.1.4., 2.1.6.) i dziewięciu 
działań55 KGP określiła 14 celów i mierników ich realizacji56. KWP zrealizowała 
sześć mierników przypisanych do jednego zadania, trzech podzadań i dwóch 
działań57 na poziomie zaplanowanym przez KGP. W przypadku siedmiu mierników 
dotyczących siedmiu działań (2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.4.1, 
2.1.4.2.) ich wartość została określona przez KGP liczbowo, jako suma wszystkich 
mierników w kraju. Mierniki uzyskane przez KWP w 2018 r. będą stanowiły 
składową danego miernika określonego dla całej Policji. 
W przypadku podzadania 2.1.1. (System bezpieczeństwa publicznego) wartość 
zrealizowanego miernika, tj. wskaźnika zabezpieczenia potrzeb wyniosła 14,8% 
i była niższa od wartości określonej przez KGP (23,7%) o 6,9%.  
Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że wskaźnik zabezpieczenia potrzeb nie 
został osiągnięty ponieważ w 2018 r. wymieniono mniejszą liczbą zużytego 
sprzętu transportowego oraz komputerowego i łączności niż planowano do 
wymiany. Wymiana sprzętu uzależniona była od kwoty pozyskanych środków dla 
FWP. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 115 oraz tom II str. 5, 6, 29-44,60- 62, 73) 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań Funduszu za IV kwartał 
2018 r.: 

–  z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-40 
i Rb-33), 

                                                      
53 Środki te były przekazane w zarząd overnight  Ministrowi Finansów. 
54 Dz. U z 2014 r., poz. 1864. 
55 Tj.: 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.6.1. i 2.1.6.2. 
56 Dla KWP KGP określiła 19 celów i mierników, w tym 14 dla FWP. 
57 Tj.: zadanie 2.1., podzadania: 2.1.3. (Działanie służby prewencyjnej), 2.1.4. (Bezpieczeństwo w ruchu drogowym), 2.1.6. 

(Działania służb kryminalnej i śledczej) oraz działania: 2.1.6.1. (Ściganie sprawców przestępstw) i 2.1.6.2. (Poszukiwanie 
osób zaginionych).  
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–  o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
–  o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

(Rb-Z), 
oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego 
funduszu celowego w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia  
31 grudnia 2018 r. (Rb-BZ2). 
Ww. sprawozdania Komendanta Wojewódzkiego Policji zostały sporządzone 
terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym, a dane w nich zawarte wynikały z ewidencji księgowej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 107-115, 120, 469-471 i 485-493) 

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

KWP dysponowała w 2018 r. FWP w kwocie 3 854,3 tys. zł, z czego wydatkowano  
3 842,3 tys. zł, w tym na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
2 062,6 tys. zł, oraz na wydatki bieżące (należności dla funkcjonariuszy)  
1 779,7 tys. zł. Wydatkowanie środków FWP oraz sporządzenie sprawozdań 
budżetowych było zgodne z obowiązującymi przepisami i decyzjami Komendanta 
Wojewódzkiego Policji.  

VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa 
przez KWP w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i 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. 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. 

Warszawa, dnia      kwietnia 2019 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 
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główny specjalista k.p.  
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