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Wprowadzenie

I.

Wprowadzenie

Celem kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Edukacji Narodowej była ocena wykonania ustawy
budżetowej na rok 2016 1 w części 30 – Oświata i wychowanie.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli 2.
W ramach części 30 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania Ministra Edukacji
Narodowej związane m.in. z: kształceniem, nauczaniem, wychowaniem dzieci i młodzieży (z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej), udzielaniem pomocy
materialnej dzieciom i młodzieży oraz międzynarodową współpracą dzieci i młodzieży, a także zadania
ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zakres kontroli obejmował:
− analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania
planu dochodów budżetowych w stosunku do 2015 r.;
− wykonanie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym rzeczowe efekty
uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych;
− prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2016 oraz sprawozdań
za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych;
− realizację wniosków pokontrolnych sformułowanych po poprzedniej kontroli wykonania budżetu
państwa;
− nadzór i kontrolę sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.
W 2016 r. budżet państwa w części 30 realizował Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektorzy
jednostek podległych finansowanych oraz nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w części 30 funkcjonowało: trzech dysponentów drugiego stopnia:
– dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji,
– dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,
– dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
oraz dziewięciu dysponentów trzeciego stopnia – dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych
w: Gdańsku, Łomży, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Jaworznie i dyrektor Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 4. Dodatkowo, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.,
dysponentem trzeciego stopnia był dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej. Jednostka ta z dniem 1 lipca 2016 r. została włączona w strukturę organizacyjną Ośrodka
Rozwoju Edukacji5.
W 2016 r. w części 30 – Oświata i wychowanie dochody wyniosły 6.557,3 tys. zł, w tym 1.277,7 tys. zł
stanowiły dochody zrealizowane bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).
Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 437.784,5 tys. zł, w tym 95.275,5 tys. zł stanowiły
wydatki zrealizowane przez urząd Ministra Edukacji Narodowej. Wydatki te stanowiły 0,12%
zrealizowanych wydatków budżetu państwa ogółem.
1
2
3
4
5

Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278, ze zm.).
Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm., dalej: ustawa o finansach publicznych, ufp.
Zarządzenie nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów
środków budżetu państwa w części 30 – Oświat i wychowanie (Dz. Urz. MEN poz. 30).
Zarządzenie nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Dz. Urz. MEN
poz. 29).
4
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Ponadto z budżetu środków europejskich w ramach części 30 wydatkowano kwotę 15.066,4 tys. zł.
Wydatki te stanowiły 0,029% wydatków budżetu środków europejskich ogółem.
W 2016 r. dysponent części 30 budżetu państwa realizował działania, zadania i podzadania w ramach
sześciu funkcji budżetu państwa:
–
–
–
–
–
–

3 – „Edukacja, wychowanie i opieka”,
11 – „Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic”,
15 – „Polityka zagraniczna”,
16 – „Sprawy obywatelskie”,
17 – „Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju”,
22 –.„Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna”.

Największe kwoty wykorzystano w ramach funkcji nr 3 „Edukacji, wychowanie i opieka”,
na co planowano (po zmianach) 481.273,5 tys. zł. Wydatki te w 2016 r. wyniosły 443.006,8 tys. zł,
tj. 92,0% kwoty planowanej, co stanowiło 97,8% wydatków zrealizowanych w części 30. Wydatki te
w 96,6% sfinansowano w ramach budżetu państwa w kwocie 427.940,4 tys. zł, a ponadto z budżetu
środków europejskich 15.066,4 tys. zł.
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II. Ocena kontrolowanej działalności
1. Ocena ogólna
Najwyższa Izba Kontroli ocenia 6 pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części
30 – Oświata i wychowanie.
W wyniku kontroli 11,8% zrealizowanych w części 30 wydatków budżetu państwa (51.715,9 tys. zł)
i 2% wydatków budżetu środków europejskich (303,3 tys. zł) stwierdzono, że zostały one poniesione
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach
publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania
środków publicznych.
Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele
prowadzonej działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. Minister Edukacji Narodowej
rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował nadzór i kontrolę nad
wykonywaniem budżetu w części 30.
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania łącznych i rocznych
sprawozdań za 2016 r. przez dysponenta części 30 – Oświata i wychowanie oraz sprawozdań
jednostkowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23);
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28
Programy);
− z wykonania planu wydatków budżetu 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);
a ponadto w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r., tj. o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).
Sprawozdania łączne dysponenta części 30 zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych
wynikających ze sprawozdań jednostkowych podległych dysponentów, a sprawozdania jednostkowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej – na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Przyjęte
mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych
sprawozdań budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich oraz sprawozdań w zakresie operacji
finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń
Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym 7.
6
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W kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 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 opisową.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298 poz. 1766),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1015, ze zm.).
6
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Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie
przedstawiona została w załączniku 5 do niniejszej Informacji.
2. Wnioski
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 30 – Oświata
i wychowanie w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych.
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu
środków europejskich
1. Dochody budżetowe
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r., kontrola dochodów
budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie została ograniczona do przeprowadzenia analizy
porównawczej danych ujętych w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych z wynikami 2015 r..
Zrealizowane dochody wyniosły 6.557,3 tys. zł i były wyższe o 76% od kwoty planowanej w ustawie
budżetowej na rok 2016. Dochody te były niższe w porównaniu do 2015 r. o 375,2 tys. zł, tj. o 5,4%.
Wyższa realizacja planu dochodów w 2016 r. wynikała przede wszystkim z trudnego do zaplanowania
wpływu środków z tytułu wpłat jednorazowych.
Dane dotyczące dochodów budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie zawiera tabela
stanowiąca załącznik 1 do niniejszej Informacji.
2. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich
2.1. Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa w części 30 zostały zrealizowane w kwocie 437.785 tys. zł, co stanowiło
94,3% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2015 (482.451,1 tys. zł) nastąpił spadek wydatków
o 44.666,1 tys. zł, tj. o 9,3 %.
Blokada wydatków w części 30 w 2016 r. w wysokości 244 tys. zł dokonana została na podstawie
art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp i dotyczyła jednostki podległej (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) 8.
Zobowiązania wykazane na koniec 2016 r. w części 30 wyniosły 7.232,7 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Decyzjami Ministra Finansów plan wydatków części 30 zwiększony został w 2016 r. z wykorzystaniem
ogółem 16 rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 49.145 tys. zł. Największa kwota
zwiększeń dotyczyła rezerwy celowej nr 36 przeznaczonej na realizację programu „Bezpieczna+”
(13.432,7 tys. zł). Zwiększenia z rezerw celowych wykorzystano w wysokości 40.761,4 tys. zł (82,9%).
W ramach środków z rezerwy celowej nr 31, przeznaczonej na „implementację polskiego programu
współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego”, wykorzystano 1.238,6 tys. zł z 1.476,9 tys. zł (83,9%). Środki te
zgodnie z przeznaczeniem wydano na sfinansowanie projektu „Dobre zarządzanie podstawą dobrej
edukacji” mającego na celu wsparcie kadry, której zadaniem będzie wdrożenie reform oświatowych
w Mołdawii, a także sfinansowanie projektu „Nowa Ukraińska Szkoła” obejmującego pomoc
w opracowaniu i wdrożeniu nowej podstawy programowej we wszystkich typach szkół Ukrainy.
Z rezerwy ogólnej budżetu państwa plan wydatków części 30 zwiększono o 2.500 tys. zł na podstawie
zarządzenia nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. na realizację zadania publicznego
pn. „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Zadanie to miało na celu dofinansowanie projektów
edukacyjnych, wychowawczych i społecznych z wykorzystaniem aktywności wolontariuszy ze szkół.
Środki z tej rezerwy wykorzystano w kwocie 2.403,3 tys. zł.

8

Wynikało to z niewykorzystania w pełnej wysokości środków przeznaczonych na organizowanie kursów języka polskiego
i kursów adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich rodzin, ze względu na mniejszą liczbę osób, które zgłosiły się do
udziału w kursach organizowanych w 2016 r.
8
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Wydatki części 30 przeznaczono na:
−
−
−
−

finansowanie dotacji w kwocie 49.294 tys. zł (plan po zmianach 57.788 tys. zł),
świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.939 tys. zł (odpowiednio 12.314 tys. zł),
wydatki bieżące jednostek budżetowych 372.149 tys. zł (389.572 tys. zł),
wydatki majątkowe 4.402,7 tys. zł (4.550 tys. zł).

Na dotacje przekazane dla 211 podmiotów przeznaczono 49.294,0 tys. zł, w tym na finansowanie
przedsięwzięć zaliczanych do zadania 3.1. Oświata i wychowanie określonego w budżecie zadaniowym
przeznaczono 48.990,0 tys. zł 9. Kontrolą objęto 46 dotacji o wartości 16% wydatków przeznaczonych
na ten cel, tj. 7.935,7 tys. zł. W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie
i rozliczenie dotacji następowało zgodnie z zasadami określonymi w ufp i obowiązującymi przepisami.
Na koniec lutego 2017 r. w MEN zaewidencjonowano trzy przypadki wykorzystania części dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (zakwestionowana z tego tytułu
kwota 2,1 tys. zł została zwrócona).
W 2016 r. MEN przeprowadziło ogółem 24 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, z czego
badaniem objęto próbę pięciu zamówień udzielonych z zastosowaniem zróżnicowanych trybów
postępowania, w tym dwóch finansowanych z wykorzystaniem środków europejskich. Kontrolą objęto:
– zamówienie z dnia 29 grudnia 2016 r. na świadczenie usług pocztowych dla MEN udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego, w wyniku którego zawarto umowę o wartości 129,6 tys. zł;
– zamówienie z dnia 8 grudnia 2016 r. na świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa
udzielone w trybie zapytania cenę o wartości 599,3 tys. zł;
– zamówienie zrealizowane w trzech częściach w ramach jednego postępowania przetargowego
dotyczącego dostaw sprzętu komputerowego dla MEN (dostawa 15 komputerów przenośnych,
dostawa 26 komputerów stacjonarnych i dostawa sześciu drukarek laserowych) z dnia odpowiednio
3, 7 i 9 listopada 2016 r. o wartości zawartych umów 57,7 tys. zł, o wartości 99,9 tys. zł i o wartości
16,1 tys. zł.
Badanie nie stwierdziło naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych 10.
Wydatki majątkowe w części 30, wynoszące ogółem 4.402,7 tys. zł, przeznaczone zostały w kwocie
1.132,9 tys. zł na zakupy inwestycyjne MEN (dział 750 Administracja publiczna), w tym na zakup
sprzętu informatycznego oraz środków transportu. Kwotę 3.269,7 tys. zł wykorzystały jednostki podległe
na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na inwestycje budowlane realizowane przez
te jednostki.
Szczegółowym badaniem objęto 123 wydatki budżetu państwa zrealizowane przez MEN w kwocie
42.877,6 tys. zł, z zakresu funkcji 3. budżetu państwa „Edukacja, wychowanie i opieka”. Doboru próby
dokonano na podstawie doboru losowego metodą monetarną (MUS) 11.

9

10
11

W ramach zadania 3.1. „Oświata i wychowanie” wyodrębniono osiem dotowanych podzadań: „Zarządzanie i nadzór nad
systemem oświaty”, „Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne”, „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz
kształtowanie ich pragmatyki zawodowej”, „Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych” (środki przekazane
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Edukacja
pozalekcyjna i pozaszkolna”, „Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej”, „Część oświatowa subwencji ogólnej
i jej podział”.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.
Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (Monetary Unit
Sampling - MUS). Badaniem objęto 84 zapisy księgowe, w tym w grupie wydatków majątkowych – pięć zapisów
na kwotę 347,5 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących pozapłacowych – 79 zapisów na kwotę 42.240,2 tys. zł. Próba
wydatków dobranych celowo wyniosła 8.838,3 tys. zł i obejmowała: pięć zamówień publicznych na łączną kwotę
902,6 tys. zł oraz 46 dotacji na łączną kwotę 7.935,7 tys. zł.
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W wyniku badania próby stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, na
zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo stwierdzono, że dowody i odpowiadające im zapisy księgowe zostały sporządzone
poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym.
Na wydatki części 30 zrealizowane przez jednostki podległe i finansowane z tej części budżetu
przeznaczono ogółem 293.392,5 tys. zł, co służyło przede wszystkim finansowaniu systemu egzaminów
zewnętrznych. I tak:
− 211.880,1 tys. zł stanowiły wydatki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych,
− 46.448,9 tys. zł Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
− 19.896,2 tys. zł Ośrodka Rozwoju Edukacji,
− 12.884,4 tys. zł Centrum Informatycznego Edukacji,
− 2.282,9 tys. zł Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Wydatki przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania urzędu Ministra (dział 750 Administracja
publiczna) wyniosły 42.874 tys. zł.
Zadania z zakresu kontroli i audytu w 2016 r. realizowało w MEN Biuro Kontroli oraz czterech audytorów
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Plan kontroli (po zmianach) przewidywał zrealizowanie
łącznie 20 kontroli, z czego jedna przeniesiona została do planu na 2017 r. Według stanu na koniec
2016 r. zrealizowanych zostało 19 kontroli planowych i trzy kontrole nieprzewidziane planem.
Przedmiotem tych kontroli było przede wszystkim wykorzystanie dotacji.
Ponadto zakończono realizację 12 kontroli z planu na 2015 r. oraz przeprowadzono 16 kontroli
doraźnych o charakterze monitorującym wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykonanie wniosków
z przeprowadzonych kontroli monitorowano.
W ramach działań audytu zrealizowano ogółem sześć zadań, w tym jedno związane z realizacją
budżetu, co dotyczyło funkcjonowania systemów finansowo-księgowych w administracji rządowej (audyt
zlecony przez Ministerstwo Finansów).
Przeciętne zatrudnienie w części 30 – Oświata i wychowanie wyniosło w 2016 r. 1.403 osoby i było
niższe w porównaniu do 2015 r. o 34 osoby, w tym zatrudnienie w Ministerstwie wyniosło 292 osoby
(w 2015 r. – 290 osób).
MEN zrealizowało wniosek sformułowany przez NIK w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa
w 2015 r. w części 30 – Oświata i wychowania dotyczący publikowania ogłoszeń o udzieleniu
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminach wskazanych w prawie zamówień
publicznych. Obejmowało to działania o charakterze organizacyjno-zarządczym oraz monitorowanie
przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych. W 2016 r. ogłoszenia w sprawie udzielonych
zamówień przekazywane były do publikacji średnio w okresie niecałych dwóch dni od daty zawarcia
umowy.
Dane dotyczące wydatków budżetowych i zatrudnienia w części 30 – Oświata i wychowanie zawierają
tabele stanowiące załącznik 2 i 3 do niniejszej Informacji.
2.2. Wydatki budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu środków europejskich – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
– zrealizowano w kwocie 15.066 tys. zł, co stanowiło 44,3% planu po zmianach (w 2015 r. wydatkowano
209.454 tys. zł). Przyczyną niepełnej realizacji wydatków były m.in. oszczędności przy realizacji
projektów, w tym niższe niż zakładano poniesione koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.
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Kwoty te przeznaczono w szczególności na realizację następujących przedsięwzięć:
− „Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów i młodych dorosłych” (Instytut Badań
Edukacyjnych);
− „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania
kwalifikacji” (Instytut Badań Edukacyjnych);
− „Kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszaru administracyjno–usługowego” (Międzynarodowa
Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu);
− „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno
– elektronicznym” (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
– Miasto Łódź);
− „Modelowe programy nauczania dla kształcenia zawodowego w obszarze turystyczno- gastronomicznym” (Centrum Kształcenia Ustawicznego – Gmina Miasto Toruń);
− „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” (Związek Rzemiosła Polskiego);
− „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany
gospodarcze” (Fundacja Rzecznik Praw Rodziców).
Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 30 – Oświata i wychowanie zawiera
tabela stanowiąca załącznik 4 do niniejszej Informacji.
2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności
W 2016 r. dysponent części 30 budżetu państwa realizował działania, zadania, podzadania w ramach
sześciu funkcji budżetu państwa, tj. funkcji: 3. „Edukacja, wychowanie i opieka”, 11. „Bezpieczeństwo
zewnętrzne i nienaruszalność granic”, 15. „Polityka zagraniczna”, 16. „Sprawy obywatelskie”,
17. „Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju”, 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa
administracyjna i techniczna”.
Najwięcej podzadań, działań i podziałań dotyczyło funkcji 3. „Edukacja, wychowanie i opieka” i zadania
3.1. „Oświata i wychowanie”, w którym planowane po zmianach wydatki w kwocie 481.273,5 tys. zł
wykonane zostały w kwocie 443.006,8 tys. zł (92,0%).
Obejmowało to osiem podzadań, tj.:
− podzadanie 3.1.1. „Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty” (wydatkowano kwotę
49.393,7 tys. zł, tj. 97,7% środków planowanych);
− podzadanie 3.1.2. „Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne” (odpowiednio 92.812,1 tys. zł,
tj. 78,2% środków planowanych);
− podzadanie 3.1.3. „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki
zawodowej” (31.797,9 tys. zł, tj. 93,9% środków);
− podzadanie 3.1.4. „Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych” (213.441,4 tys. zł,
tj. 98,8% środków);
− podzadanie 3.1.5. „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
(13.834,8 tys. zł, tj. 95,8% środków);
− podzadanie 3.1.6. „Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna” (26.267,8 tys. zł, tj. 97,9% środków);
− podzadanie 3.1.7. „Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej” (14.385,1 tys. zł, tj. 72,8%
środków);
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− podzadanie 3.1.8. „Część oświatowa subwencji ogólnej i jej podział” (wydatkowano kwotę
1.073,9 tys. zł, tj. 98,8% środków planowanych).
Celem podzadania 3.1.1. „Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty”, określonym w budżecie
zadaniowym, było „podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych poprzez prowadzenie
nowoczesnej polityki oświatowej”, zaś miernikiem liczba programów badawczych, w których Polska
bierze udział z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej (planowano siedem).
Wydatki na ten cel realizował Minister Edukacji Narodowej, z tego jako dysponent główny części 30
w kwocie 16,3 tys. zł oraz w ramach wydatków urzędu Ministra 38.337,4 tys. zł. Ponadto dotyczyło to
Centrum Informatycznego Edukacji 10.258,7 tys. zł i Ośrodka Rozwoju Edukacji 781,3 tys. zł.
Realizowane przez poszczególnych dysponentów przedsięwzięcia były spójne z celem podzadania
3.1.1., przy czym na koniec 2016 r. osiągnięta wartość miernika wyniosła sześć12.
Monitorowanie realizacji planu finansowego w układzie zadaniowym dokonywane jest na bieżąco.
Narzędziem wykorzystywanym do stałego monitorowania jest moduł „Budżetowanie” funkcjonujący
w ramach systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Moduł ten umożliwia
użytkownikowi systemu (pracownikom Departamentu Ekonomicznego MEN oraz dyrektorom
i koordynatorom budżetu zadaniowego w poszczególnych departamentach merytorycznych MEN)
sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli m.in. w zakresie zmian w planie wydatków, wstępnego
zaangażowania środków finansowych oraz wykonania wydatków na poszczególnych poziomach
klasyfikacji zadaniowej i tradycyjnej, określonych w ramach całej części 30 – Oświata i wychowanie.
Ponadto w Departamencie Ekonomicznym MEN dokonywane są analizy półrocznych i rocznych
sprawozdań Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
w układzie zadaniowym, przedkładanych przez jednostki bezpośrednio podległe MEN.
Monitoring mierników stopnia realizacji celów określonych dla zadań, podzadań i działań w budżecie
zadaniowym części 30 – Oświata i wychowanie, prowadzony był w każdej komórce organizacyjnej MEN
(zgodnie z właściwością), według wewnętrznych procedur i na podstawie informacji oraz danych
gromadzonych przez poszczególne departamenty i biura. Departament Ekonomiczny MEN zbierał te
dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowywania półrocznych i rocznych sprawozdań
Rb-BZ1. Ponadto monitoring ten obejmował wszystkie jednostki bezpośrednio podległe MEN, które
zobowiązane były do przekazywania kwartalnych sprawozdań opisowych z realizacji dochodów
i wydatków budżetowych oraz wykonywanych zadań. Informacje kwartalne opracowywane są na
podstawie sprawozdań budżetowych typu Rb oraz innych danych gromadzonych przez ww. jednostki,
które są niezbędne do ich prawidłowego przygotowania. Jednostki nadzorowane przez MEN (Instytut
Badań Edukacyjnych oraz Centrum Nauki Kopernik) przekazują roczne sprawozdania z realizacji swojej
działalności bezpośrednio do departamentów MEN odpowiedzialnych za ich nadzór, tj. do
Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz do Departamentu Podręczników,
Programów i Innowacji.
W celu wzmocnienia prowadzonych działań kontrolnych i zwiększenia skuteczności realizowanych
zadań (w tym efektywności wydatkowania środków), kwartalne informacje z wykonania planu dochodów
i wydatków oraz zadań części 30 – Oświata i wychowanie, przekazywane były do wiadomości
Kierownictwa MEN oraz do poszczególnych departamentów i biur MEN.
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Obejmowało to: badanie PISA (Programme for International Student Assessment), którego celem jest uzyskanie
porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia, badanie PIAAC (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) dotyczące kompetencji osób dorosłych, międzynarodowe badanie
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) mierzące osiągnięcia czwartoklasistów w matematyce
oraz przyrodzie, badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dotyczące postępów w biegłości
czytania, badania INES/OECD związane ze wskaźnikami określanymi dla systemów edukacji oraz badanie OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym.
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3. Sprawozdania
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych i łącznych sprawozdań za 2016 r. przez
dysponenta części 30 – Oświata i wychowanie oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Ministerstwa
Edukacji Narodowej:
– o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
(Rb-28 Programy),
– z wykonania planu wydatków budżetu 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),
a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r. o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji (Rb-Z).
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 30 na podstawie sprawozdań
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych
kontrolowanej jednostki były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań.
Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym.
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IV.

Informacje dodatkowe

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 kwietnia 2017 r. zostało skierowane do Ministra Edukacji Narodowej
w dniu 24 kwietnia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia.
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Załączniki
Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 30 - Oświata i wychowanie
2015

2016

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1

2

3

Ustawa1)

Wykonanie

5:3

5:4

w tys. zł
część 30-Oświata i wychowanie
1.
1.1.
2.

dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej
dział 801 Oświata i wychowanie

2.1.

rozdz. 80135 Szkolnictwo polskie za granicą

2.2.

rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

2.3.

rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne

2.3.2. § 0690-Wpływy z różnych opłat
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie
2.4.
nauczycieli
0589-Grzywny i inne kary pieniężne od osób
2.4.1.
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0909-Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
2.4.7. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2.5. rozdz. 80180 Działalność badawczo-rozwojowa
2.6.

rozdz. 80195 Pozostała działalność

2.6.3. § 0690-Wpływy z różnych opłat
3.
3.1.
3.2.
3.3.

5

7

6 932,5

3 726,0

6 557,3

94,6

176,0

127,5

153,0

316,1

247,9

206,6

127,5

153,0

316,1

247,9

206,6

6 802,5

3 573,0

6 234,7

91,6

174,5

220,3

143,0

77,0

34,9

53,7

12,6

13,0

43,6

346,0

335,4

2 044,4

2 203,0

4 598,3

229,4

208,7

1 646

2 185

4 443,7

270,0

203,4

2 928,7

91,0

458,6

15,7

503,9

2 163

0

7,9

0,4

0,0

401

0

198,8

49,6

0,0

17,7

0

38,9

219,8

0,0

1 618,8

1 123,0

1 018,2

62,9

90,7

1 435,2

1 000,0

776,4

54,1

77,6

2,5

0

6,6

269,3

0,0

2,1

0

2,3

0

0

2,4

662,9

0,0

0

0

1,9

0,0

0,0

dział 854 Edukacyjne opieka wychowawcza
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także
szkolenia młodzieży
rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży
polonijnej w kraju
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.
1)

%

4

Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r.

15

8

109,5

-
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie
2015

2016

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

Budżet po
zmianach

Wykonanie

6:3

6:4

6:5

7

%
8

9

w tys. zł
część 30-Oświata i wychowanie
1. dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
rozdz.15002 Wydawanie podręczników
1.1.
szkolnych i akademickich
2. dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75001 Urzędy naczelnych i centralnych
2.1.
organów administracji rządowej
rozdz. 75065 Krajowa Szkoła Administracji
2.2. Publicznej
3. dział 752 Obrona narodowa
3.1. rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
4.
przeciwpożarowa
4.1. rozdz. 75414 Obrona cywilna
4.2. rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
5. dział 801 Oświata i wychowanie
5.1. rozdz. 80135 Szkolnictwo polskie za granicą
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe osób nie
objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń
5.2. rozdz. 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa
5.3. rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe osób nie
objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4300-Zakup usług pozostałych
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie
5.4.
nauczycieli
§ 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
5.5. rozdz.80179 Pomoc zagraniczna
5.6. rozdz.80180 Działalność badawczo-rozwojowa
5.7. rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300-Zakup usług pozostałych
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
6. polityki społecznej
6.1. rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów
7. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
7.1. wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży
7.2.
polonijnej w kraju
7.3. rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
8.
narodowego
8.1. rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

5

6

482 451,1
977,0

413 649
1 000

464 225
1 000

437 784,5
648,3

90,7 105,8
66,3 64,8

94,3
64,8

977,0

1 000

1 000

648,3

66,3

64,8

64,8

41 636,7

47 514

47 830

42 874,9 103,0

90,2

89,6

41 636,7

47 514

47 813

42 858,5 102,9

90,2

89,6

0

0

17

0,0

94,1

4,0

6

6

5,7 150,0 100,0 100,0

4,0

6

6

5,7 150,0 100,0 100,0

16,0

16

16

11,0
5,0
417 279,7
39 7337,4

11
5
354 168
39 321

11
5
403 390
42 102,3

25 208,0

25 753

25 730,1

14 467,9
214 471,7

11 149
210 812

15 926,5
213 915,5

33 902,1

34 537

34 548,9

34 548,9 101,9 100,0 100,0

90 224,2
63 751,0

85 931

89 009,3
0

88 752,4
63 530,5

98,4 103,3
99,7
0,0

99,7
0,0

61 808,2

35 389

24 365,7

22 176,1

35,9

62,7

91,0

31 100,0

1 282

740,2

72,5

0,2

5,6

9,7

1 186,2

0

1 476,9

1 238,6 104,5

0,0

83,9

42,6

42,6

89 339,3 123,2 161,7
24 578,2 99,4
0,0

86,5
0,0

7,9

0,0

50,0

50,0

50,0

4,9 45,5 45,5
3 60,0 60,0
382 598,6 91,7 108,0
41 474,4 104,4 105,5

45,5
60,0
94,8
98,5

25 708,4 102,0

99,8

99,9

15 526,4 107,3 139,3
211 880,1 98,8 100,5

97,5
99,0

13 095,1

2 264

2 264,0

72 513,2
24 723,1

55 233

103 338,9
0

361,7

0

1 038,2

719,7 198,9

0,0

69,4

362
14 176,7

0
2 945

1 038,2
2 945,0

719,7 198,9
2 929,5 20,7

0,0
99,5

69,4
99,5

5 545,0

1 285

1 276,0

1 260,8

98,1

98,8

7 662,6

700

700,0

699,7

969,0

960

969,0

969,0 100,0 100,9 100,0

8 000,0

8 000

8 000,0

8 000,0 100,0 100,0 100,0

8 000,0

8 000

8 000,0

8 000,0 100,0 100,0 100,0

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa.
1)

16,4

Ustawa budżetowana rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r.
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963,7

7,4

22,7

9,1 100,0 100,0
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 30 – Oświata i wychowanie
Wykonanie 2015

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem wg statusu
zatrudnienia3 w tym:
dział 750 Administracja
publiczna
rozdział 75001 Urzędy
naczelnych i centralnych
organów administracji
rządowej
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem wynagrodzeń
„02” Osoby zajmujące
kierownicze stanowiska
państwowe
„03” Członkowie korpusu
służby cywilnej
dział 801 Oświata
i wychowanie
rozdział 80135
Szkolnictwo polskie za
granicą
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem wynagrodzeń
„14” Nauczyciele
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
prowadzonych
przez organy
administracji rządowej
rozdział 80143 Jednostki
pomocnicze szkolnictwa
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem wynagrodzeń
„14” Nauczyciele
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
prowadzonych
przez organy
administracji rządowej
rozdział 80145 Komisje
egzaminacyjne
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem wynagrodzeń
„14” Nauczyciele
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
prowadzonych
przez organy
administracji rządowej

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

2.3

Wykonanie 2016

Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
zatrudnienie
zatrudnienie
wynagrodzenie
brutto
1
wg Rb-70
wg Rb-70
wg Rb-70
wg Rb-70
brutto na jednego
na jednego
pełnozatrudnionego
pełnozatrudnioneg
o
osób2
zł
zł
osób2
zł
zł
3

1 437

4
112 696 605

290

25 251 909

290

5

1 403

7
110 379 897

7 256

292

25 251 909

7 256

29

1 963 839

5

9
100,3

27 025 258

7 713

106,3

292

27 025 258

7 713

106,3

5 643

26

1 564 259

5 014

88,8

866 339

14 439

4

840 789

17 516

121,3

256

22 421 731

7 299

262

24 620 210

7 831

107,3

1 147

87 444 696

6 353

1 111

83 354 639

6 252

98,4

257

25 325 020

8 212

256

25 845 772

8 413

102,5

24

1 536 731

5 336

24

1 611 805

5 597

104,0

233

23 788 289

8 508

232

24 233 967

8 705

102,3

97

7 070 247

6 074

91

6 966 461

6 380

105,0

87

6 620 852

6 342

82

6 506 220

6 612

104,3

10

449 395

3 745

9

460 241

4 261

113,8

566

38 106 954

5 611

542

37 738 623

5 802

103,4

302

15 141 805

4 178

282

15 778 966

4 663

111,6

264

22 965 149

7 249

260

21 959 657

7 038

97,1

17

8

%

6 556

6 535

6

8:5

Załączniki

cd. zestawienia
2.4.

2.5.

1

2
3

rozdział 80146
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem
wynagrodzeń
„14” Nauczyciele
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
prowadzonych
przez organy
administracji rządowej
rozdział 80195
Pozostała działalność
„01” Osoby nie objęte
mnożnikowym
systemem
wynagrodzeń
„14” Nauczyciele
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
prowadzonych
przez organy
administracji rządowej

227

16 942 475

6 220

221

12 783 293

4 820

77,5

190

13 287 075

5 828

188

10 423 688

4 620

79,3

37

3 655 400

8 233

33

2 359 605

5 959

72,4

0

0

0

3

107.141

2.976

-

0

0

0

2

86 651

3 610

-

0

0

0

1

20 490

1 708

-

Zgodnie z przepisami § 20 pkt 11 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowiącej załącznik
nr 37 do rozporządzenia Ministra w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość
wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe
uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej,
a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej).
W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej, gdzie: 01 oznacza osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 14 – nauczyciele zatrudnieni w szkołach
i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
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Załącznik 4. Wydatki budżetu środków europejskich w części 30 – Oświata i wychowanie
2015

2016

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

1.

część 30-Oświata i wychowanie

1.1.

Budżet
po zmianach
w tys. zł

Wykonanie

5

6

6:3

6:4

7

8

%

6:5

9

209 454

32 928

33 997,1

dział 750 Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

115

0

0

0 0,0

0,0

0,0

1.2.

dział 801 Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

209 339

0

0

0 0,0

0,0

0,0

1.3.

dział 801 Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

0

32 928

33 997,1

1) Ustawa

budżetowa na rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r.

19

15 066,4 7,2 45,8 44,3

15 066,4 0,0 45,8 44,3

Załączniki

Załącznik 5. Kalkulacja oceny ogólnej w części 30 – Oświata i wychowanie
Oceny wykonania budżetu w części 30 – Oświata i wychowanie dokonano stosując kryteria 13 oparte
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku 14.
Dochody 15: 6.557,3 tys. zł
Wydatki (łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich): 452.851 tys. zł
Łączna kwota G : 452.851 tys. zł (kwota wydatków)
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = 1
Nieprawidłowości w wydatkach: nie wystąpiły
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5)
Wynik końcowy Wk: 5 x 1 = 5
Ocena ogólna: pozytywna

13
14
15

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane
dochody nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty
dochodów.
20
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Załącznik 6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju i Finansów
6. Minister Edukacji Narodowej
7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
8. Rzecznik Praw Obywatelskich
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
11. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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