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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 
Zielona Góra, dalej: RZI lub Zarząd. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

płk Zdzisław Frukacz, Szef RZI od 1 kwietnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 9) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1. Anna Nowakowska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LZG/14/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

2. Krzysztof Jodko, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/23/2019 
z dnia 22 stycznia 2019 r.  

3. Ewa Grosse, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/15/2019        
z dnia 11 stycznia 2019 r. 

4. Dorota Rudnicka-Kawa, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli  
nr LZG/18/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego RZI na 2018 r. 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa, 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,  
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do 

dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
m.in. następujące działania kontrolne: 
− szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
− dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 
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− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,  
− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
− dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
− dokonanie przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla RZI, 
− szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
− analiza stosowanych procedur kontroli zarządczej dotyczących sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
 

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

RZI jest jednostką budżetową podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
(dalej: IWSZ). Szef Zarządu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia. 

Podstawowym zadaniem RZI jest gospodarowanie nieruchomościami będącymi  
w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej (dalej: MON); realizacja zadań 
dotyczących eksploatacji, inwestycji i remontów nieruchomości oraz związanej  
z nimi infrastruktury technicznej, gospodarki energetycznej, komunalnej i ochrony 
środowiska, zaopatrywania w ruchome składniki majątkowe niezbędne do 
wyposażenia i technicznego utrzymania nieruchomości, oraz planowanie  
i koordynacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury wojskowej 
na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia i wojny, a także realizowanie 
przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem wojska. 
Zadaniem Zarządu jest również realizacja zabezpieczenia finansowego  
i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych 
mu na zaopatrzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 10-17) 

Dochody budżetowe wyniosły 239,7 tys. zł (115,6% kwoty2 zaplanowanej). Dochody 
wykonane przez RZI stanowiły 0,1% zrealizowanych w części 29 Obrona narodowa. 

Poniesione wydatki wyniosły 75.534,1 tys. zł, co stanowiło 100% planu finansowego 
po zmianach i 0,2% wydatków poniesionych w części 29 Obrona narodowa. 

RZI nie dokonywał wydatków ze środków pochodzących z rezerw budżetowych ani 
z budżetu środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 18, 20-23, 26) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie planu finansowego 
RZI.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że należności  
z tytułu dochodów budżetowych ustalano prawidłowo i terminowo, a wydatki 
dokonywane były z zachowaniem zasad legalności, rzetelności, celowości  
i gospodarności. Stwierdzono jedno opóźnienie w realizacji obowiązku 
informacyjnego dotyczącego udzielonego zamówienia. 

                                                      
2 207,4 tys. zł. 
3 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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W zakresie sprawozdań budżetowych stwierdzono, że błędy systemowe 
stwierdzone przez NIK po kontrolach wykonania budżetu państwa w części 29 
Obrona narodowa, przeprowadzonych w latach poprzednich, nadal nie zostały 
wyeliminowane. 

NIK negatywnie ocenia prowadzenie ewidencji księgowej dochodów/należności  
i wydatków/zobowiązań budżetowych. 

Poza brakiem obowiązkowych ewidencji szczegółowych do kont 130 Rachunek 
bieżący jednostki i 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych (lub kont im 
przeciwstawnych) według podziałek klasyfikacji budżetowej i niezapewnieniem na 
koncie 130 czystości zapisu (co wynikało z braku funkcjonalności w tym zakresie 
stosowanego w resorcie obrony narodowej podstawowego systemu finansowo-
księgowego) stwierdzono znaczną skalę nieprawidłowości w realizacji kontroli 
bieżącej oraz dekretacji dowodów księgowych (41,1% zbadanej populacji).  
W odniesieniu do poprawności zapisów księgowych stwierdzono trzy błędy 
systematyczne, ale tylko jeden z nich wynikał z ograniczeń systemu finansowo-
księgowego (brak daty operacji gospodarczej, co wyeliminowano w 2019 r.). 
Powyższe wskazuje, w ocenie NIK, na potrzebę intensyfikacji działań 
szkoleniowych, co potwierdził również Szef RZI. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Dochody budżetowe (Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75520 Zabezpieczenie 
wojsk w 2018 r.) wyniosły 239,7 tys. zł, co stanowiło 115,6% planu oraz 57,1% 
wykonania roku poprzedniego.  

Źródła uzyskanych dochodów stanowiły głównie kary umowne (§ 095 Wpływy  
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 130,5 tys. zł) oraz wpływy  
z różnych dochodów (§ 097 - 105,0 tys. zł), w tym przede wszystkim z tytułu 
odsprzedaży energii elektrycznej wykonawcom robót budowlanych na obiektach RZI 
(89,6 tys. zł).  

Niższa o 42,9% kwota dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wynikała 
przede wszystkim z mniejszych wpływów o 86,2 tys. zł z tytułu kar umownych4 oraz 
mniejszych o 36,2 tys. zł wpływów z odsprzedaży energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 18-19, 27-29, 114-130) 

Zaległości netto wzrosły o 7,3%  i wyniosły 5.274,8 tys. zł, z czego 220,2 tys. zł 
wynikało z należności powstałej w 2018 r. (kara naliczona pod koniec roku),  
a pozostałe z należności powstałych w latach 2008-2016. 

(dowód: akta kontroli str. 24, 27-29) 

Analiza wybranych5 20 należności wymagalnych o łącznej kwocie 3.685 tys. zł  
(69,9 % ogółu) wykazała, że: 

− w przypadku należności powstałej pod koniec 2018 r. czynności mające na celu 
ich wyegzekwowanie podjęto niezwłocznie od upływu terminu zapłaty; 

                                                      
4 Wpływy z tytułu kar umownych w 2017 r. wyniosły 216,7 tys. zł (wartość kar naliczonych w tym roku: 
245,9 tys. zł). W 2018 r. wpływy z ww. tytułu wyniosły 130,5 tys. zł (wartość naliczonych w tym roku: 
356,4 tys. zł, w tym  kwota 220,2 tys. zł stanowiła kara naliczona 29 listopada 2018 r. – do końca roku 
nieuiszczona). W 2019 r. toczyło się postępowanie mające na celu wyegzekwowanie tej należności. 
5 Wybór celowy z należności ujętych w § 092 oraz § 095 z uwzględnieniem wiekowania należności 
oraz ich wartości. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w pozostałych przypadkach (należności powstałe w latach 2008-2016) w 2018 r. 
toczyły się postępowania podjęte w latach poprzednich mające na celu ich 
wyegzekwowanie6. 

(dowód: akta kontroli str. 27-29, 114-135) 

W 2018 r. w RZI nie dokonywano spisania ani umarzania należności, nie rozkładano 
płatności należności na raty ani nie odraczano terminu ich płatności. Nie wystąpiły 
również należności przedawnione.  

Terminowość zapłaty należności była monitorowana przez pracowników pionu 
księgowości na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 30-32) 

Szczegółowe badanie próby należności: 

− pięciu bieżących o łącznej wartości 29,2 tys. zł – wykazało, iż przyjęto 
prawidłowy termin ich wymagalności dla potrzeb sprawozdania Rb-27 za 2018r.; 

− 10 przeterminowanych o łącznej wartości 3.188,4 tys. zł (co stanowiło 60,4% 
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r.) – w żadnym z tych przypadków 
nie wystąpiła sytuacja uzasadniająca ich spisanie z ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 30-32, 253) 

Kontrolą prawidłowości i terminowości ustalenia należności z tytułu dochodów 
budżetowych oraz ich ewidencji objęto 31 dowodów księgowych w łącznej kwocie 
183,2 tys. zł, co stanowiło 77,4% populacji ocenianej7. Należności te zostały 
ustalone terminowo i przypisane do właściwych okresów sprawozdawczych oraz  
w kwotach zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę tych zapisów.  

(dowód: akta kontroli str. 220-233) 

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

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych ustalano prawidłowo i terminowo,  
a w sytuacji braku ich zapłaty podejmowano niezwłocznie stosowane działania 
mające na celu ich wyegzekwowanie.  Należności prawidłowo kwalifikowano do 
kategorii bieżących bądź przeterminowanych. 

 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki RZI w 2018 r., według sprawozdania z wykonania planu wydatków Rb-28, 
wyniosły ogółem 75.534,1 tys. zł (co stanowiło 100% planu finansowego po 
zmianach). W porównaniu do roku poprzedniego wydatki były niższe  
o 6.523,5 tys. zł (tj. o 7,9%). Wydatki zrealizowano w Dziale 752 Obrona narodowa, 
z tego w rozdziale 75204 Centralne wsparcie: 37.597,7 tys. zł; 75218 Służba 

                                                      
6 M.in. występowano do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i monitorowano działania 
komornika, a w przypadku upadłości dłużnika, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy 
upadłościowej. 
7 Populacja oceniana: zrealizowana kwota dochodów budżetowych z wyłączeniem transakcji poniżej 
500 zł.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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kontrwywiadu wojskowego: 55,0 tys. zł; 75220 Zabezpieczenie wojsk: 37.881,4 tys. 
zł8.  

(dowód: akta kontroli str. 22) 

Podział wydatków według grup ekonomicznych kształtował się w 2018 r. 
następująco: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 74,7 tys. zł, wydatki bieżące: 
37.806,7 tys. zł; wydatki majątkowe: 37.652,7 tys. zł9. 

(dowód: akta kontroli str. 43) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły głównie wydatki w § 3070 Wydatki 
niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom (66,4 tys. zł),  
a dotyczyły przede wszystkim wypłaconych należności żołnierzom za rozłąkę  
(41,4 tys. zł). Zobowiązania z tytułu ww. świadczeń, według sprawozdania Rb-28, na 
koniec 2018 r. nie wystąpiły.  

(dowód: akta kontroli str. 44, 57-58) 

Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Wydatki na 
wynagrodzenia10, wykonano w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 6.796,2 tys. 
zł11, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 461,4 tys. zł. Wzrosły one 
w porównaniu do roku poprzedniego o 228,3 tys. zł12, co wynikało ze zwiększenia 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z 5,1 tys. zł do 5,3 tys. zł (poziom 
przeciętnego zatrudnienia ogółem w obydwu latach nie zmienił się13). 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 33, 136-138) 

W 2018 r. wystąpił jeden przypadek wykonywania zadań na rzecz RZI w innej 
formie, niż umowa o pracę. Szef RZI zawarł umowę zlecenie na prowadzenie 
księgowości Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Wydatki na 
podstawie ww. umowy wyniosły 5,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 35-42) 

RZI realizowało 53 zadania majątkowe, osiągając zaplanowane efekty rzeczowe na 
2018 r. Na zadania te wydatkowano łącznie 37.652,7 tys. zł (w tym jedno zadanie 
stanowiło zakup inwestycyjny za kwotę 514,8 tys. zł14, a pozostałe wydatki 
inwestycyjne).  

Wydatki majątkowe ujęte w planie pierwotnym wynosiły 32.514,4 tys. zł  
i obejmowały 48 zadań. W trakcie roku15: 

− zrezygnowano z trzech zadań o łącznej wartości zaplanowanej 10.338,0 tys. zł z 
przyczyn niezależnych od RZI (zadania te zaplanowano do realizacji w 2019 r.); 

− wprowadzono do realizacji osiem zadań o łącznej wartości 15.477,50 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 22, 57-58, 63-64) 
                                                      
8 W rozdziałach 75204 Centralne wsparcie i 75218 Służba kontrwywiadu wojskowego – wyłącznie 
wydatki majątkowe, w rozdziale 75220 Zabezpieczenie wojsk – wyłącznie wydatki bieżące. 
9 W porównaniu do roku poprzedniego: świadczenia na rzecz osób fizycznych - wzrost o 5,6 tys. zł (tj. 
o 8,1%); wydatki bieżące – spadek o 4.187,2 tys. zł (10%); wydatki majątkowe: spadek o 2.341,9 tys. 
zł (5,9%). 
10 § Wydatki osobowe, uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne sklasyfikowane w § 401-
407. 
11 W tym osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń: 5.932,9 tys. zł (dalej: pracownicy 
cywilni) oraz żołnierze: 863,3 tys. zł.  
12 W 2017 r.: 6.567,9 tys. zł, w tym pracownicy cywilni: 5.783,7 tys. zł, żołnierze: 784,2 tys. zł. 
13 Wynosił w 2017 r.: 107,18 (w tym pracownicy cywilni: 100,18) a w 2018 r.: 107,68 (w tym 
pracownicy cywilni: 100,24).  
14 Sprzęt i wyposażenie infrastruktury z Planu modernizacji technicznej SZ na lata 2017-2018 
(frezarki kruszące, posypywarka piasku i soli, kosiarki). 
15 Zmian w planie finansowym w zakresie wydatków majątkowych dokonano 12-krotnie. 
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Wartość zaliczek nierozliczonych na koniec 2018 r. wyniosła 1.864,3 tys. zł. Zaliczek 
tych udzielono w 2017 r. na wniosek Agencji Mienia Wojskowego Sinevia Sp. z o.o. 
na realizację zadania pn. Przebudowa budynku nr 40 – hali sportowej – wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w JW. 2423 Żagań. Realizację tego zadania ujęto  
w planie inwestycyjnym RZI na 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 63-64, 66-85, 106) 

Kwota zobowiązań na koniec 2018 r., wykazana w sprawozdaniu Rb-28, wyniosła 
774,2 tys. zł16, z czego: z tytułu dodatkowych wynagrodzeń/uposażeń rocznych, 
składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy17: 577,7 tys. zł oraz 
rozrachunków z kontrahentami: 196,5 tys. zł. Analiza dokumentów stanowiących 
podstawę zobowiązań wobec kontrahentów wykazała, iż termin ich wymagalności 
przypadał na 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 45-58, 107-108) 

W 2018 r. RZI wydatkowało 6,4 tys. zł tytułem odsetek, z czego 6,0 tys. zł wynikało 
 z realizacji wyroków sądowych18, a pozostała kwota stanowiła odsetki od składek 
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy naliczonych w zaniżonej 
wysokości19.  

(dowód: akta kontroli str. 109-112) 

Szczegółowym badaniem objęto 136 wydatków20 o wartości 41.345,2 tys. zł (54,7% 
zrealizowanych), z czego: 47 wydatków bieżących o wartości 17.214,8 tys. zł, 11 
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o wartości 8,3 tys. zł oraz 78 
wydatków majątkowych na kwotę 24.122,1 tys. zł.  

Stwierdzono, że wydatki te poniesiono z zachowaniem kryteriów legalności, 
celowości, gospodarności i rzetelności.  

(dowód: akta kontroli str. 844-862) 

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości zastosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21 (dalej: Pzp), przeprowadzono na 
próbie trzech zamówień22 na łączną kwotę wydatków 6.967,3 tys. zł brutto (co 
stanowiło 9,2% ogółu zrealizowanych), po jednym udzielonym w trybie: 

− podstawowym (przetarg nieograniczony) – na zakup energii elektrycznej na 
potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie RZI (o wartości wydatku 
2.188,9 tys. zł brutto); 

− przetargu ograniczonego na roboty budowlane związane z budową kotłowni nr 5 
i nr 6 z budową sieci i przyłączy c.o., c.w.u. na terenie kompleksu w Żaganiu  

                                                      
16 Spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 7,6 tys. zł, tj. o 1%. 
17 § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 407 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla żołnierzy 
zawodowych, § 411 Składki na ubezpieczenie społeczne i § 412 Składki na fundusz pracy.  
18 Zasądzenie odpraw emerytalnych (trzy przypadki) oraz należności kontrahentowi z tytułu 
wykonania usług (jeden przypadek). 
19 Ustalenie kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2018 r. 
20 Wybranych z pozapłacowej populacji wydatków RZI w sposób następujący: 98 wydatków na kwotę 
36.407,0 tys. zł wylosowano  z zastosowaniem metody MUS, a 38 wydatków na kwotę 4.938,2 tys.  zł 
wybrano do kontroli w sposób celowy. 
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
22 Doboru próby do badania dokonano w sposób celowy, kierując się trybem przetargu, kwotą 
wartości zamówienia w 2018 r. oraz kwotą wydatku w 2018 roku.   
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(o wartości wydatku 4.648,3 tys. zł brutto) – zamówienie w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa23; 

− pozaustawowym - udzielone na podstawie uregulowań wewnętrznych24 (bez 
zastosowania Pzp) na zakup i dostawę materiałów naprawkowych do remontu 
sprzętu kwaterunkowego z zastosowaniem prawa opcji, o wartości 130,10 tys. zł 
brutto (tj. kwoty nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro). 

(dowód: akta kontroli str. 737-834) 

Analiza przeprowadzonych postępowań wykazała, że: 

− zamówień tych udzielono z zachowaniem zasad określonych w Pzp, za 
wyjątkiem jednej nieprawidłowości dotyczącej obowiązku informacyjnego 
dotyczącego udzielenia zamówienia (co opisano w sekcji dotyczącej 
Stwierdzonych nieprawidłowości); 

− udzielenie zamówienia w trybie pozaustawowym było uprawnione.   

(dowód: akta kontroli str. 737-834) 
 

RZI (tj. zamawiający) terminowo i w obowiązującym zakresie sporządził plan 
postępowań o udzielenie zamówień oraz roczne sprawozdanie o udzielonych w 
2018 r. zamówieniach. 

(dowód: akta kontroli str. 835-843) 
 

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

Mimo obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 2 Pzp dotyczącego przekazania 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, RZI przekazał ogłoszenie po 
51 dniach od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra. 
Umowę będącą wynikiem przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 07 maja 2018 
r., natomiast ogłoszenie przekazano do publikacji 27 czerwca 2018 r. (publikacja w 
dniu 28 czerwca 2018 r.), tj. 21 dni po wymaganym terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 754-757) 

Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze wyjaśnił, że powodem 
zwłoki była absencja osoby odpowiedzialnej za przekazanie ogłoszenia do 
publikacji.  

(dowód: akta kontroli str. 166-171) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 606 - 514,8 tys. zł) poniesiono na  sprzęt  
i wyposażenie infrastruktury z Planu modernizacji technicznej SZ na lata 2017-2018 
(frezarki kruszące, posypywarka piasku i soli, kosiarki). 

(dowód: akta kontroli str. 22, 57-58, 63-64, 605-612) 

Zakończono 16 zadań inwestycyjnych (spośród 52 realizowanych) o łącznej 
wartości 26.478,0 tys. zł dotyczących m.in.: 

                                                      
23 Zamówień w tej dziedzinie, w przypadkach gdy ich wartość obligowała do stosowania Pzp,  
udzielane wyłącznie po przeprowadzeniu postępowań w trybie przetargów ograniczonych.   
24   Regulamin postępowania prowadzonych bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień 
publicznych w celu uzyskania zamówień na roboty budowalne, dostawy i usługi realizowane przez 
RZI w Zielonej Górze z dnia 12 października 2016 r. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Opis stanu 
faktycznego 
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− budowy wolnostojącego budynku garażowego w Żaganiu z 60 stanowiskami i 
powierzchnią użytkową 4.300, 21 m²; 

− rozbudowy miejsc postojowych wraz z rozbudową wiaty o dziewięć miejsc 
postojowych dla pojazdów w Czerwieńsku; 

− modernizacji stacji paliw w Wędrzynie wraz z dostosowaniem zbiorników 
paliwowych do obowiązujących przepisów; 

− rozbiórki i budowy stacji paliw płynnych w Krośnie Odrzańskim wraz  
z dostosowaniem zbiorników paliwowych do obowiązujących przepisów; 

− termomodernizacji budynku sztabowego w Zielonej Górze, budynków 
koszarowych w Sulechowie i Żaganiu, wartowni w Żaganiu i hali sportowej 
 w Krośnie Odrzańskim. 

(dowód: akta kontroli str. 613-618) 

RZI realizowało w 2018 r. dwa zadania w ramach funkcji Nr 11 Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic, tj.: 
− zadanie 11.1 - Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnej SZ RP – zadanie 

priorytetowe25, 

− zadanie 11.2 - Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze26. 

Wydatki poniesione w 2018 r. dla obu zadań, wg sprawozdania rocznego Rb-BZ1, 
wyniosły 75.479,1 tys. zł .  

Zgodnie z pismem Szefa Finansów IWSZ z dnia 10 lipca 2018 r., w sprawozdaniu 
Rb-BZ1 nie ujmowano informacji dotyczących wartości mierników. 

(dowód: akta kontroli str. 147-150, 254-256) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez RZI w zakresie wydatków. 

Szczegółowe badanie próby wydatków potwierdziło ich dokonywanie  
z zachowaniem kryteriów legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła opóźnienia w realizacji obowiązku 
informacyjnego dotyczącego udzielenia jednego z trzech zbadanych zamówień 
publicznych.   

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe  

3.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto sporządzone przez RZI roczne sprawozdania: 
− 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 wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 

                                                      
25 Podzadania: 11.1.3 Zdolność do rażenia sił przeciwnika, 11.1.4 Zdolność do zabezpieczenia 
logistycznego działań, 11.1.5 Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk, 11.1.6 Uzupełnienie i 
mobilizacja wojsk oraz 11.1.7 Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń. 
26 Podzadanie: 11.2.2 Ochrona kontrwywiadowcza. 
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− sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

W RZI ustanowiono procedury kontroli zarządczej mające na celu terminowe  
i prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych, ale bez możliwości 
wyeliminowania błędów systemowych stwierdzonych w wyniku kontroli wykonania 
budżetu państwa w części 29 Obrona narodowa, przeprowadzonych przez NIK  
w latach poprzednich. W 2018 r. sprawozdania te nadal:  

− generowane były z systemu pomocniczego pn. SI SFINKS, zamiast 
bezpośrednio z podstawowego systemu finansowo-księgowego pn. 
Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony 
Narodowej (ZWSI RON); 

− w zakresie wykonanych dochodów i wydatków nie były sporządzane na 
podstawie sald ewidencji szczegółowych (według podziałek klasyfikacji 
budżetowej do kont: 130 Rachunek bieżący jednostki (bądź kont 
przeciwstawnych) bowiem tych ewidencji nie prowadzono.  

(dowód: akta kontroli str.151-165,  257-261, 649-650, 678, 696, 202, 205, 216) 

Kwotę zrealizowanych: 

− dochodów ogółem ujmowano w sprawozdaniu Rb-27 na podstawie danych 
przefiltrowanych z konta 130-2: generowano wyłącznie transakcje ze statusem 
WB (Wyciąg bankowy), a uzyskane saldo pomniejszano o podatek od towarów  
i usług; 

− wydatków ogółem ujmowano w sprawozdaniu Rb-28 na podstawie danych 
przefiltrowanych z konta 130-1: generowano wyłącznie transakcje ze statusem 
WB, a uzyskane saldo pomniejszano o zwroty podatku leśnego dokonane przez 
kontrahentów i inne zwroty. 

(dowód: akta kontroli str. 257-261, 272- 281, 283-286) 

Kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem wykazane w sprawozdaniach 
odpowiednio Rb-27 i Rb-28 oraz w Rb-23 są zgodne z kwotą dochodów i wydatków 
uzyskanych w wyżej opisany sposób. Niemniej jednak konieczność pomniejszania 
sald o zwroty wydatków  świadczy o niezachowaniu czystości obrotów konta 130  
(co opisano w sekcji dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 139-142, 272- 281, 283-286) 

Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości, realizacja planu finansowego wydatków 
w układzie tradycyjnym i zadaniowym, jak też wartość zaangażowania planu 
wydatków budżetowych dostępne są w raportach ZMON (dla budżetu tradycyjnego) 
oraz ZZAD (dla budżetu zadaniowego). Odnośnie dochodów w polityce 
rachunkowości nie zawarto analogicznych zapisów. 

 (dowód: akta kontroli str. 415, 575-577) 

Kwoty zrealizowanych wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej 
ujęte w sprawozdaniu Rb-28 są zgodne z przedstawionymi w raporcie ZMON.  

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 356-358) 

Kwoty zrealizowanych dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej 
ujęte w sprawozdaniu Rb-27 są zgodne z wygenerowanymi w raporcie ZMON, 
pomniejszonymi następnie o kwoty należności bieżących (tj. należności, których 
termin płatności przypadał na 2019 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 140, 253, 262-271, 282) 
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Dane ujęte w raporcie ZZAD są zgodne ze sprawozdaniem Rb-BZ1.  

(dowód: akta kontroli str. 147-150) 

Wszystkie sprawozdania (budżetowe i w zakresie operacji finansowych) 
sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i przekazano 
dysponentowi II stopnia terminowo.  

RZI nie składał (według stanu na 14 marca 2019 r.) korekt rocznych sprawozdań 
budżetowych ani sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 139-148, 364) 

Badanie 10 należności wymagalnych o łącznej wartości 3.188,4 tys. zł, pięciu 
należności bieżących o łącznej wartości 29,2 tys. zł oraz wszystkich zobowiązań 
wobec kontrahentów (196,5 tys. zł) potwierdziło, iż zostały one prawidłowo 
zakwalifikowane (wymagalne/niewymagalne) dla celów sporządzenia sprawozdań.  

(dowód: akta kontroli str. 253) 

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

Sprawozdania budżetowe w zakresie wykonanych dochodów i wydatków nie były 
sporządzane na podstawie sald ewidencji szczegółowych (według podziałek 
klasyfikacji budżetowej do kont: 130 Rachunek bieżący jednostki (bądź kont 
przeciwstawnych) bowiem tych ewidencji nie prowadzono – wbrew wymogom 
określonym w załączniku nr 3 (pkt. 17 i 30) do rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa (…)27. Salda tych ewidencji, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej28, są podstawą sporządzenia sprawozdań: Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych w zakresie należności oraz dochodów wykonanych oraz 
Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie wykonania 
wydatków. 

Szef RZI wyjaśnił, że RZI jako jednostka budżetowa jest zobowiązana do 
stosowania zasad rachunkowości i planu kont ustalonego decyzją Ministra Obrony 
Narodowej (nr 101/DB z 15 grudnia 2017 r.)  

(dowód: akta kontroli str. 257-261) 

Dane w zakresie wykonania dochodów/wydatków w poszczególnych paragrafach 
klasyfikacji budżetowej pozyskiwano z generowanych raportów ZMON, pomimo iż 
ustawodawca nie wskazał możliwości źródeł alternatywnych dla salda konta 130 
(bądź dla niego przeciwstawnych) prowadzonego w odpowiedniej szczegółowości 
(dział, rozdział, paragraf). 

Wprawdzie kwoty ogółem zrealizowanych dochodów i wydatków możliwe były do 
ustalenia, ale nie wprost z obrotów wykazanych w księdze głównej na koncie 130-1 
(Wydatki) i 130-2 (Dochody) - dopiero po wyfiltrowaniu danych i dodatkowych 
włączeniach określonych transakcji - co oznacza brak czystości zapisów konta 130 
wymaganej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str. 139-142, 272- 281, 283-286) 

 

 

                                                      
27 Dz. U. poz. 1911, ze zm. 
28 Dz. U. poz. 109, ze zm. 
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3.2. Księgi rachunkowe  

 
Księgi rachunkowe RZI prowadzone są w Zintegrowanym Wieloszczeblowym 
Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON), wdrożonym do 
eksploatacji 1 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 113, 585-590) 

W ZWSI RON: 

− datę operacji gospodarczej niezbędną dla zachowania memoriału (art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości29, dalej: ustawa  
o rachunkowości) wprowadzono dopiero w 2019 r.; 

− do końca kontroli NIK nie zaprowadzono ewidencji szczegółowych (według 
podziałek klasyfikacji budżetowej) do kont: 130 Rachunek bieżący jednostki  
- z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych (ani nie 
prowadzono tej ewidencji na kontach korespondujących) – co opisano w części 
wystąpienia pokontrolnego dotyczącego sprawozdawczości. 

(dowód: akta kontroli str. 257-261, 360-363) 

Badanie ewidencji należności/dochodów i zobowiązań/wydatków, jak również oceny 
skuteczności w tym zakresie kontroli zarządczej, przeprowadzono na próbie liczącej 
łącznie 202 dowodów  i zapisów księgowych, z czego 62 na kwotę 2.508,3 tys. zł 
dotyczyły należności/dochodów, a 140 na kwotę 41.451,7 tys. zł 
zobowiązań/wydatków. Ze zbadanych 202 zapisów/dowodów księgowych: 

− 10 na kwotę 2.285,4 tys. zł wybrano30 spośród należności (co stanowiło 40,2% 
należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r.); 

− 52 na kwotę 222,9 tys. zł - z dochodów zrealizowanych (co stanowiło 93 % 
ogółu wykazanych w sprawozdaniu Rb-2731); 

− cztery o łącznej wartości 196,5 tys. zł wybrano spośród zobowiązań (co 
stanowiło 100% zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28 - z 
wyłączeniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych);  

− 136 na kwotę 41.345,2 tys. zł wybrano z wykonanych wydatków (co stanowiło 
54,7% ogółu wykazanych w sprawozdaniu Rb-2832). 

(dowód: akta kontroli str. 45- 56, 140-142, 844-862)  

Przyjęty system kontroli zarządczej zawierał postanowienia mające na celu 
zapewnienie zgodności dowodów księgowych i udokumentowanych nimi transakcji  
z wymogami określonymi w art. 21 ust. 1 i art. 22 ustawy o rachunkowości. Za 
kontrolę bieżącą33 jak również dekretację odpowiadał główny księgowy RZI. 

(dowód: akta kontroli str. 642, 648-649,  678, 701-704)  

Analiza dowodów księgowych pod kątem prawidłowości ich kontroli bieżącej oraz 
dekretacji34, wykazała że: 

                                                      
29 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 
30 Wszystkie wybrane w sposób celowy. 
31 Wszystkie wybrane w sposób losowy. 
32 Dobór celowy: 38 pozycji wydatków, dobór losowy: 98. 
33 Akceptację dowodów pod względem formalno-rachunkowym, oznaczającą również, iż zostały one 
zostały przez właściwy wydział potwierdzone pod kątem merytorycznym. 
34 Wskazanie sposobu ujęcia w księgach (miesiąc, konto, paragraf klasyfikacji budżetowej) oraz 
podpis osoby odpowiedzialnej zatwierdzającej te wskazania. 
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− żaden z 62 zbadanych dowodów księgowych stanowiących podstawę 
zaksięgowania należności/dochodów (2.508,3 tys. zł) nie był poddany kontroli 
bieżącej ani nie został zadekretowany do ujęcia w księgach; 

− 21 dowodów księgowych, stanowiących podstawę ujęcia zobowiązań o łącznej 
wartości 4.097,1 tys. zł nie było poddanych kontroli bieżącej w wymaganym 
zakresie i/lub nie zawierało dekretacji bądź też dekretacja ta była niepełna. 

(dowód: akta kontroli str. 844-856)  

Analiza zapisów księgowych (poza błędem systematycznym dotyczącym braku daty 
operacji gospodarczej) pod kątem wymogów określonych w art. 23 ust. 2 ustawy 
 o rachunkowości wykazała, że:  

− wszystkie zapisy dotyczące zobowiązań zawierały błąd w zakresie danych 
identyfikacyjnych dowodu księgowego (w przypadku zobowiązań wynikających 
z dowodów zewnętrznych jako datę dowodu przyjmowano datę wpływu 
dokumentu do RZI, a pozostałych przypadkach – nie zawierano żadnych 
danych identyfikacyjnych);  

− 12 zapisów księgowych na kwotę 2.289,1 tys. zł stanowiących podstawę 
przypisu należności nie zawierało danych bądź zawierało nieprawidłowe dane 
identyfikacyjne dowodów księgowych;  

− wszystkie zapisy dotyczące zobowiązań wynikających z dokumentów 
zewnętrznych (129 zapisów na kwotę 41.533,4 tys. zł) oraz 12 zapisów 
księgowych na kwotę 2.286,4 tys. zł stanowiących podstawę przypisu 
należności nie zawierały opisu operacji gospodarczej bądź był on niezrozumiały. 

(dowód: akta kontroli str. 844-856)  

Szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ZWSI RON realizowane były w latach 
2015-2017. Szef RZI wyjaśnił, iż pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości 
związane z ewidencją należności/dochodów i zobowiązań/wydatków uzyskał w toku 
prowadzonej kontroli NIK i dostrzega potrzebę intensyfikacji działań szkoleniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 365-394) 

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

1. Kontrola bieżąca i dekretacja dowodów księgowych, wymagana art. 21 ust. 1 
pkt 6 ustawy o rachunkowości, w przypadku 83 dowodów księgowych, (co 
stanowiło 41,1% ogółu zbadanych) nie była wykonywana bądź była 
wykonywana w niepełnym zakresie. 

Główny księgowy RZI, zobowiązany do dokonywania tych czynności, wyjaśnił 
powyższe nieprawidłowości przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 362-363, 642, 648-649,  678, 701-704, 844-856) 

2.  Żaden z 202 zbadanych zapisów księgowych nie zawierał kompletu informacji  
wymaganych art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości.  

Poza błędem systematycznym, dotyczącym braku daty operacji gospodarczej 
(wynikającym z niedostosowania w tym zakresie ZWSI RON), stwierdzono 
nieprawidłowości wynikające z błędów pracowników pionu księgowości RZI  
- wszystkie zapisy dotyczące zobowiązań oraz 12 zapisów dotyczących 
należności zawierały błąd w zakresie danych identyfikacyjnych dowodu 
księgowego oraz wszystkie zapisy dotyczące zobowiązań wynikające  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z zewnętrznych dowodów księgowych oraz 12 zapisów dotyczących należności 
nie zawierały opisu operacji bądź zawierały ten opis niezrozumiały. 

Błędy w zakresie danych identyfikacyjnych dowodów dotyczących zobowiązań 
wynikały z nieprawidłowego (systematycznego) przyjęcia jako daty dokumentu 
daty jego wpływu do RZI. Pozostałe nieprawidłowości główny księgowy RZI 
wyjaśnił przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 362-363, 844-856) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez RZI sprawozdania 
w zakresie operacji finansowych.  

Odnośnie ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych stwierdzono, że błędy 
systemowe stwierdzone przez NIK po kontrolach wykonania budżetu państwa  
w części 29 Obrona narodowa przeprowadzonych w latach poprzednich nadal nie 
zostały wyeliminowane. Dane dotyczące dochodów i wydatków wykazane 
w sprawozdaniach budżetowych nie wynikały bezpośrednio z obrotów (sum 
zapisów) konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (na koncie nie była zachowana 
zasada czystości obrotów). Nie prowadzono również do tego konta ani do konta 221 
i kont przeciwstawnych ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji 
dochodów i wydatków budżetowych.  
Przyjęty system kontroli zarządczej zawierał postanowienia mające na celu 
zapewnienie zgodności dowodów księgowych i udokumentowanych nimi transakcji  
z wymogami ustawy o rachunkowości, niemniej jednak kontrola ta na poziomie 
funkcjonalnym (ze strony głównego księgowego) w 41,1% przypadków nie była 
realizowana albo była realizowana nierzetelnie.  
Nieprawidłowości te w powiązaniu ze skalą stwierdzonych błędów dotyczących 
zapisów księgowych skutkują negatywną oceną sposobu prowadzenia ewidencji 
księgowej.  

VI. Wnioski  

Przedstawiając powyższe oceny 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: 

1. Terminową realizację obowiązków informacyjnych w zakresie udzielonych 
zamówień publicznych. 

2. Podjęcie działań zapewniających sprawowanie kontroli bieżącej i dokonywania 
dekretacji dowodów księgowych w sposób rzetelny. 

3. Podjęcie działań zapewniających poprawność formalną zapisów księgowych. 

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 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. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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. 

 
 

 Zielona Góra, dnia 28 marca 2019 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy Dyrektor 

Włodzimierz Stobrawa Anna Nowakowska 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

  
  

Krzysztof Jodko 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

  

 

Ewa Grosse 
starszy inspektor kontroli państwowej 

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