
N A J W Y Ż S Z A   I Z B A   K O N T R O L I 
 

DELEGATURA W KRAKOWIE 
 
 
 

LKR.410.001.02.2019 
Nr ewid.63/2019/P/19/001/LKR 
 
 

Informacja o wynikach kontroli 
 
 
 

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R. 
W CZĘŚCI 54 – URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W a r s z a w a ,  m a j  2 0 1 9  r.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli 
Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość 
o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się 
powszechnym autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego raporty będą 
oczekiwanym i poszukiwanym źródłem 
informacji dla organów władzy i społeczeństwa 

Dyrektor Delegatury w Krakowie 
 

Jolanta Stawska 

Zatwierdzam: 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
Warszawa,                      2019 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
tel./fax: 22 444 50 00 

www.nik.gov.pl 



 

3 
 

Spis treści 

I. Wprowadzenie ......................................................................................... 4 

II. Ocena kontrolowanej działalności .......................................................... 6 

1. Ocena ogólna ......................................................................................................... 6 

2. Uwagi i wnioski ....................................................................................................... 6 

III.  Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa ........................................ 7 

1. Dochody budżetowe ................................................................................................ 7 

2. Wydatki budżetu państwa ......................................................................................... 7 

3. Sprawozdawczość ................................................................................................. 13 

IV.  Informacje dodatkowe .......................................................................... 14 

Załączniki .................................................................................................... 15 



Wprowadzenie 

4 
 

I. Wprowadzenie 

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym organem administracji 
rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Zadaniem Urzędu jest podejmowanie działań zapewniających uczestnikom walk 
o niepodległość Polski oraz represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz 
należnego im szacunku i pamięci. W ramach części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych finansowano zadania wynikające m.in. z: 
– ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego1,  
– ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych 

w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich2,  
– ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień 

wolnościowych w latach 1956–19893,  
– ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych4.  
Urząd ponosił wydatki głównie na świadczenia społeczne dla kombatantów i osób represjonowanych 
z powodów politycznych, dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz na wynagrodzenia pracowników 
Urzędu. 
W 2018 r. wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w Urzędzie realizowane były w ramach 
dwóch funkcji 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz 13 – Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny, dwóch zadań, dwóch podzadań i czterech działań. Szczegóły 
przedstawiono w tabeli 1. 
Tabela 1. Układ zadaniowy wydatków budżetu państwa w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 

Funkcja Zadanie Podzadanie Działanie 

11. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
i nienaruszalność granic 

11.4.W  
Gotowość struktur administracyjno-
gospodarczych kraju do obrony 
państwa 

11.4.2.W  
Pozamilitarne przygotowania 
obronne 

11.4.2.4.W 
Szkolenie obronne administracji 
publicznej i przedsiębiorców 

13. Zabezpieczenie społeczne 
i wspieranie rodziny 

13.3.  
Sprawy kombatantów i osób 
represjonowanych 

13.3.1.  
Sprawy kombatantów i  osób 
represjonowanych 

13.3.1.2 
Orzekanie o uprawnieniach 
kombatantów i innych osób 
uprawnionych do tworzenia 
zbiorów akt kombatanckich 

13.3.1.3. 
Wsparcie socjalne dla 
kombatantów, ofiar represji 
i innych osób uprawnionych 

13.3.1.4. 
Honorowanie kombatantów i ofiar 
represji oraz utrwalanie pamięci 
o nich 

 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa w 2018 r.5, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności, w zakresie działań podejmowanych przez dysponenta części 

                                                 
1 Dz. U. z 2018 r. poz. 276, ze zm. 
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1001, ze zm. 
3 Dz. U. Nr 91, poz. 741, ze zm. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 690. 
5 Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291).  
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budżetowej w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ocenie podlegało 
w szczególności:  
− wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań 

finansowanych ze środków publicznych; 
− sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2018 oraz sprawozdań za IV kwartał 

2018 r. w zakresie operacji finansowych; 
− nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie art. 175 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. o finansach publicznych6. 
Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
W 2018 r. w części 54 dochody wyniosły 15 tys. zł. 
Wydatki w części 54 zrealizowano w wysokości 82 620,1 tys. zł. Wydatki planowane stanowiły 0,01% 
łącznych wydatków budżetu państwa, a wykonane 0,02%.  
W części 54 nie planowano i nie wydatkowano środków z budżetu środków europejskich. 
Urząd był jedynym dysponentem środków w tej części budżetowej. 
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli7. 
 

                                                 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 869. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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II.  Ocena kontrolowanej działalności 
1. Ocena ogólna 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 54  
– Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  
Wydatki budżetu państwa w części 54 zrealizowano w kwocie 82 620,1 tys. zł, tj. na poziomie 98,4% 
planu po zmianach, nie przekraczając limitów określonych w planie finansowym. Wydatki zaplanowane 
bezpośrednio w części 54 stanowiły 45% wydatków wykonanych. Przeprowadzone badania 
poniesionych wydatków bieżących i majątkowych nie wykazały nieprawidłowości. W wyniku kontroli 
6,6% zrealizowanych w części 54 wydatków budżetu państwa stwierdzono, że zostały one poniesione 
celowo, gospodarnie i rzetelnie, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych8. 
Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane 
w układzie zadaniowym budżetu państwa. 
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prawidłowo sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 54, zgodnie z wymogami określonymi w art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy o finansach publicznych. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. 
przez dysponenta części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 
− 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 oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: 
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
− o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  
Kwoty wykazane w sprawozdaniach Urzędu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych 
sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym.  
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych przedstawiona została w załączniku 1 do niniejszej informacji. 
2. Uwagi i wnioski 
NIK zwraca uwagę, że aż 63% środków wydatkowanych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej pochodziło z rezerwy celowej. W tym dziale finansowane są podstawowe zadania 
wykonywane przez Urząd, tj. zadania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz z ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadania te 
realizowane są przez Urząd corocznie jako zadania stałe. W ocenie NIK nie zachodzą przesłanki 
określone w z art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, aby tak znaczne kwoty były planowane 
i ujmowane w rezerwie, a nie bezpośrednio w części 54. 
NIK wnioskuje do Ministra Finansów o ujmowanie na etapie planowania budżetu państwa kwot 
przeznaczonych na podstawowe zadania Urzędu bezpośrednio w części 54. 

                                                 
8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
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III.  Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa  

1. Dochody budżetowe 
Zrealizowane dochody w części 54 wyniosły 15 tys. zł i były wyższe o 14 tys. zł od kwoty planowanej 
w ustawie budżetowej na rok 2018 (1 tys. zł), a niższe o 19,9 tys. zł od wykonanych dochodów 
za 2017 r. (34,9 tys. zł). Z planowanej w ustawie budżetowej na 2018 r. kwoty 1 tys. zł wykonano 
0,3 tys. zł, tj. 30%. Pozostałe zrealizowane dochody w wysokości 14,7 tys. zł były dochodami 
nieplanowanymi i stanowiły wpływy z rozliczeń i zwrotów środków z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji 
oraz odsetek: 
− 2,9 tys. zł zrealizowano w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 

rządowej; 
− 11,8 tys. zł zrealizowano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego: 

8,9 tys. zł w rozdz. 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów, a 2,9 tys. zł w rozdz. 85395  
– Pozostała działalność. 

Na koniec 2018 r. w części 54 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 15,9 tys. zł, które 
były niższe od należności na koniec 2017 r. o 7,4 tys. zł. Należności powstały w całości z tytułu 
nierozliczonych dotacji celowych wraz z odsetkami.  
Zaległości według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 10 tys. zł i były niższe o 8,3 tys. zł, tj. o 54,6%, 
od zaległości na koniec 2017 r. Zmniejszenie zaległości w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 było 
wynikiem uregulowania należności z tytułu nierozliczonych dotacji celowych z lat ubiegłych wraz 
z odsetkami oraz zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została 
ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych w części 54 zawarto w załączniku 2 do niniejszej 
informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa  

2.1. Wydatki budżetu państwa 
Wydatki budżetu państwa w części 54 zostały zrealizowane w kwocie 82 620,1 tys. zł, co stanowiło 
98,4% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o 34 494,2 tys. zł, 
tj. o 71,7%. Wyższe wydatki Urzędu w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynikały ze wzrostu liczby 
beneficjentów świadczeń wypłacanych przez Urząd na podstawie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (wzrost z 5530 do 10 818 
osób, tj. o 95,6%) oraz z waloryzacji wysokości tych świadczeń (wzrost z 402,72 zł do 414,72 zł,  
tj. o 2,9%). Od 31 sierpnia 2018 r. po zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych świadczenie pieniężne wypłacane jest 
bezterminowo i bez względu na osiągany dochód.  
W 2018 r. wydatki zostały poniesione w szczególności w: 
1) rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 44 030,1 tys. zł (97,3% planu po zmianach), 

głównie na świadczenia społeczne i pomoc pieniężną wypłacane na podstawie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych 
w latach 1956–1989; 
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2) rozdziale 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów w wysokości 22 732,9 tys. zł (99,3% planu 
po zmianach), głównie na:  
– pomoc społeczną dla kombatantów i osób uprawionych na podstawie ustawy o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  
– 14 681,3 tys. zł,  

– zakup usług pozostałych – 4 589 tys. zł,  
– dotacje celowe z budżetu – 2 947,5 tys. zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz fundacjom (2 661,1 tys. zł), finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych (238,4 tys. zł) oraz dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych (47,9 tys. zł); 

3) rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w wysokości 
15 847,9 tys. zł (99,9% planu po zmianach), głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
pracowników Urzędu – 12 408,6 tys. zł. 

Łącznie w tych trzech rozdziałach wydatkowano 82 611 tys. zł, co stanowiło 98,4% wydatków 
zaplanowanych w tych rozdziałach, a 99,99% wszystkich wydatków wykonanych w 2018 r. 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych w części 54 przedstawiono w załączniku 3 
do niniejszej informacji.  
W 2018 r. plan wydatków Urzędu zwiększył się o środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej 
w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83 w trzech pozycjach na łączną kwotę 45 808,3 tys. zł. 
Ze środków otrzymanych z rezerwy Urząd wykorzystał 44 608 tys. zł. Niewykorzystane środki z rezerwy 
w kwocie 1200,3 tys. zł zostały zwrócone na rachunek budżetu państwa. W 2018 r. nie blokowano 
niewykorzystanych środków pochodzących z rezerw.  
Szczegółową kontrolą objęto wydatki z rezerwy celowej na kwotę 2490,7 tys. zł, tj. 5,4% środków z poz. 63  
– Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych.  
Na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości określonej w art. 9 ust. 1 ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych przeznaczono 2053,4 tys. zł. 
Świadczenie pieniężne było przyznawane w wysokości 402,72 zł miesięcznie, a po waloryzacji 414,72 zł. 
W 2018 r. Szef Urzędu wydał 5322 nowych decyzji.  
Na pomoc finansową dla 47 osób uprawnionych na podstawie „Programu dofinansowania zakupu 
aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej” przeznaczono 350 tys. zł. Program został ustanowiony przez Szefa Urzędu na podstawie 
art. 19d w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego. 
Na pomoc pieniężną dla 30 osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych wydatkowano 87,3 tys. zł, z przeznaczeniem na leczenie 
rehabilitacyjno-uzdrowiskowe. Pomoc przyznawano na podstawie programu pn. „Leczenie uzdrowiskowe 
dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych”. Celem 
programu było poprawienie stanu zdrowia, zwiększenie dostępności leczenia uzdrowiskowego; 
zapobieganie wykluczeniu zdrowotnemu i społecznemu. Wysokość pomocy pieniężnej była uzależniona 
od dochodu na osobę w rodzinie i długości planowanego leczenia. Pomoc uzyskało 401 osób. 
Z przyznanych w 2018 r. środków rezerwy ogólnej w wysokości 1000 tys. zł Urząd wykorzystał 
957,7 tys. zł, tj. 95,8%. Niewykorzystane środki w wysokości 42,3 tys. zł zostały zwrócone na rachunek 
budżetu państwa. 
Środki z rezerw wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 
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Przyczyną nieujęcia w pierwotnym planie finansowym Urzędu wydatków, na które pozyskano środki 
z rezerw, było (według wyjaśnień Szefa Urzędu) ujmowanie przez ministra finansów w rezerwach 
celowych środków finansowych na zadania przewidziane w ustawie o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz na zadania 
przewidziane w ustawie o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 
od momentu wejścia w życie tych ustaw, na co Urząd nie miał wpływu. Wstępna kwota wydatków dla 
części 54, przekazana przez Ministra Finansów, wyniosła 37 184 tys. zł. 
NIK zwraca uwagę, że zadania finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa realizowane są przez 
Urząd corocznie jako zadania stałe. W ocenie NIK nie zachodzą przesłanki określone w z art. 140 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, aby tak znaczne kwoty (63% środków wydatkowanych w dziale 853  
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) były planowane i ujmowane w rezerwie, a nie 
bezpośrednio w części 54. Szef Urzędu, na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
(materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów dysponenci 
części budżetowych), powinien wnioskować do Ministra Finansów o ujmowanie na etapie planowania 
budżetu państwa kwot przeznaczonych na podstawowe zadania Urzędu bezpośrednio w części 54.  
Wydatki na dotacje w 2018 r. dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek niezaliczanych i zaliczanych 
do sektora finansów publicznych wyniosły ogółem 2947,5 tys. zł, tj. 98% planu po zmianach, i były 
niższe o 911 tys. zł od wydatków poniesionych w 2017 r. (3858,9 tys. zł), tj. o 23,6%. Zmniejszenie 
wydatków na dotacje w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. spowodowane było przystąpieniem mniejszej 
liczby oferentów do otwartych konkursów ofert. W ustawie budżetowej zaplanowano na dotacje kwotę 
1750 tys. zł, którą w trakcie roku zwiększono do 3007,5 tys. zł, tj. o 71,9%. Środki z dotacji 
przeznaczono na:  
1) organizację uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających 

tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu 
powojennego (985,7 tys. zł),  

2) działalność wydawniczą o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk 
o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego 
(311,5 tys. zł),  

3) realizację filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (275,5 tys. zł),  

4) realizację notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych (191,2 tys. zł),  
5) wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych 

do sprawowania opieki nad kombatantami (135,9 tys. zł). 
W 2018 r. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 58 254,5 tys. zł (70,5% wydatków 
zrealizowanych w części 54) i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 34 306 tys. zł, tj. o 143,2%. 
Wzrost wydatków był pochodną istotnego wzrostu liczby beneficjentów świadczeń. Na pomoc pieniężną 
dla 14 940 osób na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego wydatkowano 14 681,3 tys. zł. Na świadczenia i pomoc 
pieniężną na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych wydatkowano 43 561,1 tys. zł. 
W 2018 r. wydatki bieżące jednostki budżetowej zostały zrealizowane w kwocie 21 244,8 tys. zł (99,1% 
wydatków zrealizowanych w części 54), w tym 12 408,6 tys. zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne zrealizowane w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 
rządowej oraz 8101,1 tys. zł wydatki na zakup materiałów i usług zrealizowane w rozdziałach 75001  
– Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (2628,3 tys. zł), 75212 – Pozostałe 
wydatki obronne (2 tys. zł), 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów (5001,8 tys. zł), 85395  
– Pozostała działalność (469 tys. zł). Wydatki te były wyższe o 5,8% w porównaniu do wydatków 
zrealizowanych w 2017 r.  
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Wydatki na wynagrodzenia w części 54 wyniosły w 2018 r. 10 581,1 tys. zł i były o 1,8% wyższe 
od wydatków z 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
w Urzędzie wynosiło w 2018 r. 6039 zł i było o 0,3% niższe niż w 2017 r. (6058 zł). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wzrosło dla żołnierzy i funkcjonariuszy o 8,3% (z 10 887 zł do 11 786 zł) 
w związku ze wzrostem wynagrodzeń i dodatków stażowych w tej grupie. Dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe wzrosło o 5,4% (z 12 992 zł do 13 695 zł) w wyniku wzrostu 
dodatku stażowego. Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wystąpił w dwóch grupach, 
tj. osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia – o 5% (z 7385 zł do 7018 zł) oraz 
członkowie korpusu służby cywilnej – o 0,6% (z 5774 zł do 5741 zł). Spadek przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia na jednego pełnozatrudnionego w tych dwóch grupach pracowników wynikał 
ze zwiększenia liczby osób zatrudnionych, gdyż nowozatrudnieni otrzymali niższe wynagrodzenia, 
a globalna kwota na wynagrodzenia w 2018 r. była dzielona przez większą liczbę osób niż w 2017 r. 
W 2018 r. łączna kwota wypłaconych nagród pracownikom Urzędu wyniosła 1767,3 tys. zł. Średnia 
kwota nagrody wyniosła 12,1 tys. zł9, w tym dla dyrektora departamentu i Szefa Urzędu odpowiednio 
28,7 tys. zł i 12,9 tys. zł. 
Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu 
wydatków Urzędu, plan wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. nie został przekroczony. 
Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 54 przedstawiono w załączniku 4  
do niniejszej informacji. 
W 2018 r. wydatki majątkowe w Urzędzie zrealizowano w wysokości 173,3 tys. zł i były niższe o 27,9% 
od wydatków w 2017 r. Wydatki te poniesiono na zakup:  
− służbowego samochodu osobowego (105,7 tys. zł),  
− dwóch sztuk sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (26,2 tys. zł), 
− zasilacza awaryjnego z dodatkowymi modułami bateryjnymi i z rozszerzoną gwarancją do 5 lat 

(41,4 tys. zł).  
W projekcie budżetu na 2018 r. w wydatkach majątkowych Szef Urzędu, poza samochodem 
i urządzeniem wielofunkcyjnym, zaplanował także zakup serwera za kwotę 50 tys. zł, jednak w 2018 r. 
nie zrealizował tego wydatku10. Z zakupu serwera zrezygnowano, gdyż zakupiono zasilacz awaryjny 
w związku z modernizacją sieci elektrycznej budynku, powodującą częste przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, co wiązało się z utrudnieniami w pracy serwerowni. Jako wydatki majątkowe zaplanowano 
także zakup pakietu oprogramowania za kwotę 15 tys. zł, jednakże wydatki związane z rocznym 
odnowieniem licencji na oprogramowanie (6 tys. zł) oraz roczną opłatę za przedłużenie licencji 
oprogramowania (5,9 tys. zł) zakwalifikowano do wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Szefa Urzędu 
w sprawie zmian w budżecie. 
Badaniem objęto wydatki Urzędu w wysokości 2 946,7 tys. zł, co stanowiło 3,6% wydatków 
zrealizowanych w 2018 r. Próba dowodów i zapisów księgowych została wylosowana z wykorzystaniem 
metody monetarnej (MUS11). Badaniem objęto 81 zapisów księgowych na sumę 2513,5 tys. zł, a próba 
wydatków dobranych celowo wynosiła 433,2 tys. zł. Spośród wydatków objętych kontrolą wydatki 
majątkowe wyniosły 173,3 tys. zł, a wydatki bieżące 2773,4 tys. zł. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
                                                 
 9 Średnia wyliczona jako łączna kwota wydatków na nagrody brutto w 2018 r. przez średnie zatrudnienie.  
10 W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 r. wskazano, że zakup serwera jest niezbędny w związku z koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy sieci teleinformatycznej, zastąpi on wysłużony serwer z 2012 r. 
11 Losowania dokonano przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego Pomocnik Kontrolera PK 5.6. Populację wydatków, z której 

losowana była próba stanowił zbiór 1537 dowodów/zapisów o łącznej wartości 8970,6 tys. zł stanowiących pozapłacowe wydatki 
kontrolowanej jednostki, tj. z wyłączeniem wydatków w paragrafach 401-408, 411-414, 418, 420 i 444 oraz wydatków poniżej 500 zł. 



Wyniki kontroli 

11 
 

W badanej próbie wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku 
analizy jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych 
na rzecz Urzędu oraz na doręczanie kwot pieniężnych określonym adresatom przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 3000 tys. zł nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
Umowy zostały zawarte na okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących 
maksymalne zobowiązanie zamawiającego. Wydatki urzędu w 2018 r. wyniosły 325,5 tys. zł. W 2018 r. 
Urząd realizował trzy zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Łączna wartość zawartych umów 
dotycząca zamówień wynosiła 3381,6 tys. zł. Urząd ponadto udzielał zamówień z wyłączeniem 
procedur określonych przepisami ustawy na łączną kwotę netto 5185,8 tys. zł, w tym 4362,8 tys. zł 
na zamówienia, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe 16 zamówień o łącznej wartości 
823 tys. zł dotyczyły nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego 
lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 4 pkt 11 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Na koniec 2018 r. zobowiązania Urzędu wynosiły 947,3 tys. zł i były niższe o 9 tys. zł (0,9%) od zobowiązań 
na koniec 2017 r. (956,3 tys. zł). Główną pozycję zobowiązań na koniec 2018 r. stanowiły zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (596,8 tys. zł)12 oraz pochodnych od wynagrodzeń 
(133,3 tys. zł). Pozostałe zobowiązania dotyczyły przede wszystkim:  
– zakupu usług pozostałych (99,4 tys. zł),  
– dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla 

funkcjonariuszy (36,7 tys. zł),  
– wynagrodzeń osobowych pracowników (25 tys. zł), zakupu materiałów i wyposażenia (11,9 tys. zł), 
– wynagrodzeń bezosobowych (6,7 tys. zł),  
– zakupu energii (10,7 tys. zł),  
– różnych opłat i składek (18,8 tys. zł).  
Zostały one uregulowane w styczniu i lutym 2019 r. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prawidłowo wykonywał obowiązki 
w zakresie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej, zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych dokonywano comiesięcznych ocen wykonania dochodów i wydatków oraz 
półrocznych analiz wykonania wydatków w układzie zadaniowym, jak również przeprowadzono kontrole 
wewnętrzne, a także w podmiotach, którym przyznano dotacje celowe. Sprawowano bieżący nadzór 
nad wykorzystaniem dotacji celowych. 
2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
Na 31 grudnia 2018 r. Urząd obejmował opieką łącznie 267 799 osób: 
− 79 569 kombatantów, ofiar represji i innych uprawnionych,  
− 116 125 wdów i wdowców po kombatantach,  
− 61 287 robotników przymusowych, 
− 10 818 działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych. 

                                                 
12 Wypłacone 15 lutego 2019 r. 
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W 2018 r. wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w Urzędzie realizowane były w ramach 
dwóch funkcji: 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz 13 – Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny. 
W ramach funkcji 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic zdefiniowano jedno 
zadanie: 11.4.W − Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 
(podzadanie 11.4.2.W − Pozamilitarne przygotowanie obronne, działanie 11.4.2.4.W − Szkolenie 
obronne administracji publicznej i przedsiębiorców). Jako cel realizacji zadania przyjęto utrzymywanie 
zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców. 
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był jeden miernik – procent realizacji zadań 
rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (%). Miernik 
został określony przez Ministra Obrony Narodowej i został ustalony na podstawie rejestru zleconych 
i przeprowadzonych szkoleń. Wartość miernika w 2018 r. określono na poziomie 100% i na takim 
poziomie zrealizowano − zorganizowano szkolenie obronne dla 24 pracowników Urzędu. 
W ramach funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny zdefiniowano jedno zadanie 
– 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych, a w ramach tego zadania jedno podzadanie 
o tej samej nazwie. Celem tego podzadania było zapewnienie kombatantom i osobom 
represjonowanym należytej pomocy i opieki, a miernikiem stopnia realizacji był odsetek rozstrzygniętych 
spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni. Wartość miernika 
założono na poziomie 54,66%, a wykonano na poziomie 72,25%. Łącznie rozpatrzono 36 229 spraw,  
w tym w terminie do 20 dni rozpatrzono 26 175 spraw.  
W ramach podzadania 13.3 realizowano trzy działania. Celem działania 13.3.1.2 – Orzekanie 
o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych do tworzenia zbiorów akt kombatanckich 
była sprawna weryfikacja osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych, 
a miernikiem stopnia realizacji był liczony w procentach odsetek wniosków w sprawach orzekania 
o uprawnieniach rozpatrzonych w terminie do 20 dni. Planowaną wartość miernika ustalono na poziomie 
65%, a wykonano na poziomie 79,18%. Łącznie rozpatrzono 11 692 sprawy, w tym w terminie do 20 dni 
– 9258 spraw. W 2018 r. wpłynęło 10 169 wniosków. 
Celem działania 13.3.1.3 – Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób 
uprawnionych była poprawa warunków egzystencji kombatantów i ofiar represji, a miernikiem stopnia 
realizacji był liczony w procentach odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej 
i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminie do 20 dni. 
Planowaną wartość miernika ustalono na poziomie 50%, a wykonano na poziomie 68,94%. Łącznie 
rozpatrzono 24 537 spraw, w tym w terminie do 20 dni − 16 917 spraw. W 2018 r. wpłynęło 25 498 
wniosków. 
Celem działania 13.3.1.4 – Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich 
było kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci 
o ofiarach wojny i okresu powojennego, a miernikiem stopnia realizacji była liczba sfinansowanych, 
dotowanych i współorganizowanych przez Urząd przedsięwzięć. Wartość miernika założono 
na poziomie 350, a realizacja wyniosła 568 przedsięwzięć. 
Głównym czynnikiem, mającym wpływ na zaplanowanie na 2018 r. miernika dla podzadania 13.3.1  
− Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w wysokości niższej niż w latach poprzednich13 było 
nałożenie na Urząd nowych zadań, wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
oraz niektórych innych ustaw14 (z terminem wejścia w życie 31 sierpnia 2017 r.). Nowelizacja tej ustawy 
wprowadziła kluczową zmianę – świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji jest przyznawane 

                                                 
13 W 2016 r. planowana wartość miernika wynosiła 63,36%, a w 2017 r. – 65,02%. 
14 Dz. U. poz. 1386. 
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dożywotnio i niezależnie od wysokości dochodu wnioskodawcy, co mogło skutkować zwiększeniem 
liczby składanych wniosków. Na etapie planowania (lipiec 2017 r.) założono zwiększenie wpływu spraw 
do rozpatrzenia, natomiast nie było wiadomo, czy Urząd otrzyma dodatkowe wsparcie etatowe na 
realizację nowych zadań, stąd wielkość miernika na 2018 r. zaplanowano z zachowaniem ostrożności 
tak, aby mógł być zrealizowany przy obecnym zatrudnieniu. Urząd otrzymał trzy dodatkowe etaty 
od 1 grudnia 2018 r. na realizację powyższych zadań. 
Szczegółowe badanie powyższych trzech działań pod względem prawidłowości określenia celów 
i mierników realizacji zadań oraz ich monitoringu wykazało, że: 
– zdefiniowane przez Urząd podzadania były spójne z celem zadań, do których zostały przypisane, 
– wartości mierników realizacji celów dla tych zadań przewyższyły założony poziom, 
– monitoring osiąganych mierników oraz wydatkowanie środków budżetu państwa w układzie 

zadaniowym prowadzone były na bieżąco (za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych) przez 
komórki realizujące poszczególne działania. 

3. Sprawozdawczość 
Kwoty wykazane w sporządzonych przez dysponenta części 54 rocznych sprawozdaniach za 2018 r.: 
− 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 oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1)  
oraz w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: 
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
− o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań. 
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IV.  Informacje dodatkowe 

Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Szefowi Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 10 kwietnia 2018 r. Do wystąpienia pokontrolnego Szef Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych nie złożył zastrzeżeń. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Kalkulacja oceny ogólnej w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 
Oceny wykonania budżetu w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
dokonano stosując kryteria15 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 roku16. 
Dochody17:      15,0 tys. zł     
Wydatki:      82 620,1 tys. zł  
Łączna kwota G:     82 635,1 tys. zł (kwota dochodów + kwota wydatków) 
Waga wydatków w łącznej kwocie:   Ww = W : G = 1,0 
Nieprawidłowości w wydatkach: W wyniku kontroli w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych. 
Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (5). 
Wynik końcowy Wk:     5 x 1,0 = 5  
Ocena końcowa    pozytywna 

 

  

                                                 
15 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
16 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
17 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. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik 2. Dochody budżetowe w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2018 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł  % 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ogółem część 54 – Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób 
represjonowanych, w tym: 

34,9 1,0 15,0 43,0 1500,0 

1. dział 750 − Administracja publiczna 13,5 1,0 3,2 23,7 320,0 

1.1. 
rozdział 750001 (Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej) 

13,5 1 3,2 23,7 320,0 

2.  dział 853 − Pozostałe zadania 
z zakresu polityki społecznej 10,5 - 11,8 112,4 - 

2.1. rozdział 85323 − Państwowy Fundusz 
Kombatantów  7,7 - 8,9 115,6 - 

3.1. rozdział 85395 − Pozostała działalność  2,8 - 2,9 103,6 - 

3. dział 921 − Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 10,9 - - - - 

3.1. rozdział 92195 − Pozostała działalność  10,9 - - - - 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2087 (Dz. U. poz. 291). 
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Załącznik 3. Wydatki budżetu państwa w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291). 
  

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2018 

 
6:3 

 
6:4 

 

Wykonanie Ustawa1) 

Budżet po 
zmianach/Plan 
finansowy po 

zmianach 
Wykonanie 6:5 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem cz. 54 budżetu państwa 
– UdSKiOR, w tym: 48 125,9 37 186,0 83 994,3 82 620,1 171,7 222,2 98,4 

1. Dział 750 – Administracja 
publiczna 15 705,3 15 635,0 15 863,3 15 847,9 100,9 101,4 99,9 

1.1. 
Rozdział 75001 – Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej 

15 705,3 16 635,0 15 863,3 15 847,9 100,9 101,4 99,9 

2. Dział 752 – Obrona narodowa 9,9 2,0 2,0 2,0 20,2 100,0 100,0 

2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe 
wydatki obronne 9,9 2,0 2,0 2,0 20,2 100,0 100,0 

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia 9,2 10,0 10,0 7,2 78,3 72,0 72,0 

3.1. 

Rozdział 85156 – Składki 
na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

9,2 10,0 10,0 7,2 78,3 72,0 72,0 

4. Dział 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 31 734,7 21 539,0 68 119,0 66 763,1 210,4 310,0 98,0 

4.1. Rozdział 85323 – Państwowy 
Fundusz Kombatantów 21 391,5 21 539,0 22 889,0 22 732,9 106,3 105,5 99,3 

4.2. Rozdział 85395 – Pozostała 
działalność 

10 343,2 - 45 230,0 44 030,1 425,7 - 97,3 

5. Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 666,8 - - - - - - 

5.1. Rozdział 92195 – Pozostała 
działalność 666,8 - - - - - - 
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Załącznik 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 54 – Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2017  Wykonanie 2018 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego  

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodze- 
nie brutto na 

1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

Osób2) tys. zł zł Osób2) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Cz. 54 – UdSKiOR 
ogółem 
wg statusu 
zatrudnienia3) 

w tym: 

143 10 394,9 6 058 146 10 581,1 6 039 99,7 

1. Dział 750 
Administracja 
publiczna 

143 10 394,9 6 058 146 10 581,1 6 039 99,7 

1.1. Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych  
i centralnych 
organów 
administracji 
publicznej  

143 10 394,9 6 058 146 10 581,1 6 039 99,7 

w tym:        

– osoby nieobjęte 
mnożnikowym 
systemem 
wynagrodzeń 

8 709,0 7 385 9 757,9 7 018 95 

– osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

1 155,9 12 992 1 164,3 13 695 105,4 

– członkowie 
korpusu służby 
cywilnej  

130 9 007,4 5 774 132 9 093,2 5 741 99,4 

– żołnierze 
i funkcjonariusze 4 522,6 10 887 4 565,7 11 786 108,3 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70  zweryfikowanych przez NIK. 
1) Zgodnie z przepisami § 17 pkt 12 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowiącej załącznik 

nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej18, 
w sprawozdaniu Rb-70 wykazano wykonanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
– wydatków klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego. 
Nie uwzględniono wypłat wynagrodzeń finansowanych z PFRON oraz Funduszu Pracy.  

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3) Status zatrudnienia określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej. 
 

 

  

                                                 
18 Dz. U. poz. 109, ze zm. 
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Załącznik 5. 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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
9. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 
10. Minister Finansów 
11. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
12. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
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