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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Poziom realizowanych dochodów budżetu państwa zależy m.in. 
od prawidłowości wyceny i windykacji należności 

 Niepodatkowe należności Skarbu Państwa (SP) z roku na rok 
systematycznie wzrastają, podczas gdy dochody z tego tytułu 
zmniejszają się lub ich wzrost jest niewielki    

 Zaległości z tytułu niepodatkowych należności Skarbu Państwa 
wzrastają szybciej niż należności z tego tytułu 

 Niekorzystne relacje pomiędzy dynamiką zmian dochodów, 
zaległości  i należności niepodatkowych SP świadczą o ryzyku 
nienależytej wyceny i dochodzenia należności  

 W ostatnich latach, poza kontrolą wykonania budżetu państwa 
oraz kontrolą wykonania planów finansowych wybranych 
urzędów skarbowych, NIK nie przeprowadzała kontroli dotyczącej 
wyceny i windykacji należności 
 



Najistotniejsze źródła dochodów niepodatkowych, wysokość dochodów i związanych z nimi 
zaległości w kontrolowanych jednostkach 

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

Źródło: Opracowanie własne Najwyższej Izby Kontroli. 



 Prawidłowość wyceny i ewidencji niepodatkowych 
należności Skarbu Państwa 

 Należytość i efektywność dochodzenia niepodatkowych 
należności Skarbu Państwa przez jednostki budżetowe 
oraz działalność Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 
dotyczącą wykonywania zastępstwa procesowego  

 Współpracę pomiędzy Prokuratorią Generalną Skarbu 
Państwa a jednostkami budżetowymi w aspekcie 
zapewnienia prawidłowości windykacji należności    

Co kontrolowaliśmy? 03 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

Kontrolą objęto łącznie 11 jednostek budżetowych, w tym: 
 Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, której zadaniem 

jest m.in. zastępstwo procesowe Skarbu Państwa 
 Osiem państwowych jednostek budżetowych, 

charakteryzujących się relatywnie wysokim stanem 
należności i zaległości w stosunku do realizowanych 
dochodów bądź wysokim tempem wzrostu zaległości    

 Dwie jednostki samorządu terytorialnego realizujące 
zadania związane z gospodarowaniem zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa 

 

 
Okres objęty kontrolą: 2015 r. oraz okres wcześniejszy  

i późniejszy, jeżeli miał związek z przedmiotem kontroli. 
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Stwierdzony stan – systematyczny wzrost stanu 
należności i zaległości kontrolowanych jednostek  

Źródło: Opracowanie własne Najwyższej Izby Kontroli. 



Stwierdzony stan – struktura należności (z wyłączeniem 
należności spornych) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 
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Źródło: Opracowanie własne Najwyższej Izby Kontroli. 



Stwierdzony stan – windykacja należności (1)  07 

 Nieprawidłowości  w procesie windykacji należności 
występowały  w dziewięciu z 10 kontrolowanych w tym 
obszarze jednostkach i dotyczyły 31% badanej próby 
należności  

 Postępowania windykacyjne prowadzone były przewlekle 
lub w ogóle ich nie prowadzono, w wyniku czego w dwóch 
jednostkach dopuszczono nawet do przedawnienia 
należności 

 Nie podejmowano wszystkich czynności przewidzianych 
prawem zmierzających lub mogących się przyczynić  
do odzyskania należności, czy też ograniczenia poziomu 
zadłużenia   



Stwierdzony stan – windykacja należności (2)  08 

 Z opóźnieniem przekazywano sprawy do Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, celem przejęcia przez tę 
jednostkę zastępstwa procesowego  

 Z późnieniem ustalano należności i wystawiano noty 
obciążeniowe, co było czynnikiem utrudniającym 
skuteczną windykację 

 W zawieranych umowach nienależycie zabezpieczano 
interesy Skarbu Państwa, w wyniku czego windykacja 
należności wynikających z przedmiotowych umów stała 
się w praktyce bezskuteczna 

 Ustalano w zawieranych umowach niewspółmiernie 
wysokie kary, nieadekwatne do istotności kontraktu,  
co również w istotny sposób utrudniało ich dochodzenie  
 



Stwierdzony stan – ewidencja i wycena  09 

 Nieprawidłowości  w ewidencji i wycenie należności wystąpiły  
w 7 z 10 kontrolowanych w tym obszarze jednostkach i dotyczyły 
54% badanej próby należności 

 Nieprawidłowości polegały głównie na: opóźnieniu  
w księgowaniach, niespisywaniu należności nieściągalnych  
i przedawnionych, nienaliczaniu odsetek, niedokonywaniu  
odpisów aktualizujących, nierzetelnym przeprowadzaniu 
inwentaryzacji oraz w przypadku należności z tytułu kar, 
nakładanych przez GITD za naruszenie obowiązków związanych  
z uiszczeniem opłat elektronicznych, na nieprowadzeniu 
ewidencji tych należności w żadnej z  jednostek budżetowych  

 W związku z powyższymi nieprawidłowościami księgi 
rachunkowe nie dostarczały wiarygodnych danych o stanie 
należności i nie mogły stanowić narzędzia wspomagającego 
proces windykacji należności   



Stwierdzony stan – PGSP  10 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa należycie i efektywnie 
wykonywała zastępstwo procesowe w zakresie  dochodzenia 
należności 

 Poza sprawami „o zapłatę”  prowadziła sprawy o uznanie 
czynności prawnej za bezskuteczną, tzw. skargi pauliańskie,  
co było istotne z punktu widzenia skuteczności windykacji 
należności Skarbu Państwa 

 Prowadząc liczne sprawy sądowe, zdiagnozowała szereg 
zjawisk, rozwiązań prawnych i organizacyjnych utrudniających 
dochodzenie należności SP, wykorzystując wiedzę wynikającą  
z doświadczeń uzyskanych na kanwie prowadzonych 
postępowań włączała się w procesy legislacyjne dotyczące 
wprowadzania ułatwień w dochodzeniu należności; działania 
te są przykładem dobrych praktyk  



Wszystkie kontrolowane jednostki, z wyjątkiem UOKiK,  
nie wywiązały się z obowiązku należytego dochodzenia 
należności niepodatkowych SP. Liczne nieprawidłowości 
stwierdzono również w obszarze ich wyceny i ewidencji   
w wyniku czego sprawozdania sporządzone przez 
kontrolowane jednostki nie przedstawiały rzeczywistego 
stanu należności i zaległości. 
Natomiast działalność Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa, w związku z wykonywaniem zastępstwa 
procesowego stanowi przykład rzetelnego i efektywnego 
wykonywania zadań. 
 

Ocena ogólna 11 



W ocenie NIK konieczne jest: 
 Podjęcie przez kierownictwo jednostek budżetowych działań  

w celu poprawy skuteczności windykacji należności oraz 
wiarygodności prowadzonych ksiąg rachunkowych, tak aby 
mogły one stanowić źródło wiarygodnych danych o stanie 
należności i stanowić narzędzie wspomagające proces windykacji 
należności  

 Terminowe ustalanie należności, jak i właściwe zabezpieczanie 
interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach, w tym 
stosowanie sankcji adekwatnych do istotności kontraktu 

 Dostosowanie struktury organizacyjnej jednostek  
do realizowanych zadań oraz zapewnienie osobom 
odpowiedzialnym należytego przygotowania merytorycznego  
 

Wnioski  12 



 Doprecyzowanie przez Ministra Rozwoju i Finansów przepisów 
o rachunkowości odnośnie zasad ewidencji należności Skarbu 
Państwa w przypadku wystąpienia podziału kompetencji  
w zakresie wymierzania, windykacji i realizowania płatności 
pomiędzy różne jednostki budżetowe, tak jak to wystąpiło  
w przypadku kar pieniężnych nakładanych przez GITD,  
za naruszenie obowiązków związanych z uiszczeniem  opłaty 
elektronicznej 

 Podjęcie przez Ministra Rozwoju i Finansów inicjatywy 
ustawodawczej w zakresie wprowadzenia odpowiednich 
instrumentów prawnych w ustawie z dnia 11 maja 2001r. 
Prawo o miarach umożliwiających odmowę wykonania 
czynności urzędowych na rzecz podmiotów zalegających  
z płatnościami.  

Wnioski  13 



  

  
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 
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