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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne (dalej część 43) jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej: Minister lub Minister SWiA). W 2019 r. dysponentami środków 
budżetowych, bezpośrednio podległymi dysponentowi części 43 byli: Dyrektor 
Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent 
III stopnia1 (dalej: Ministerstwo lub MSWiA) oraz – w zakresie dochodów 
dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: PO KL) Poddziałanie 
1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej – Dyrektor Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa – dysponent II stopnia2. Zakres zadań Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa realizowanych na rzecz dysponenta części 43, nie był objęty kontrolą 
wykonania budżetu państwa w 2019 r. 

W ramach części 43 finansowano głównie zadania z zakresu utrzymywania 
stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, 
przeciwdziałania dyskryminacji oraz podtrzymywania tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych. 

Dysponent części 43 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach 
dwóch funkcji (10 – Szkolnictwo wyższe i nauka i 16 – Sprawy obywatelskie), 
trzech zadań (10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, 16.2 
Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz 16.3 Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami 
i innymi związkami wyznaniowymi), trzech podzadań (10.1.1 Wspieranie 
działalności naukowej i dydaktycznej, 16.2.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji 
oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 16.3.1 
Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi) oraz ośmiu działań (10.1.1.1 Finansowanie 
działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, 16.2.1.1 Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz 
społeczności romskiej, 16.2.1.2 Działania na rzecz tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 16.2.1.3 
Wymiana tablic wynikajaca z ustalenia dodatkowych nazw w językach 
mniejszości, 16.3.1.1 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, 16.3.1.2 
Regulacja roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, 16.3.1.3 
Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób 
prawnych i ich organów i wydawanie zezwoleń o osobowości prawnej Kościołom 
i innym związkom wyznaniowym oraz 16.3.1.4 Wsparcie działalności Kościołów 
i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego). 

W 2019 r. w części 43 dochody wyniosły 59,4 tys. zł. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w wysokości 194 135,9 tys. zł, co stanowiło 0,05% całości 
wydatków budżetu państwa. W 2019 r. w części 43 nie realizowano wydatków 
na projekty finansowane w ramach budżetu środków europejskich.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 (dalej: ustawa o NIK). 

 
 

                                                           
1  Decyzja nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. i Adm. poz 1, ze zm.). 

2 Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa został ustanowiony dysponentem II stopnia 
decyzją nr 88A Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie 
ustanowienia Dyrektora dysponentem środków budżetu państwa w części 43, której 
dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie dochodów 
realizowanych przez tego dysponenta, dotyczących PO KL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz 
społeczności romskiej. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2016 r. i obowiązywała do 31 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. 
i Adm. poz. 45, ze zm.). 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 43 – Wyznania 
religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne, 
w związku z 
wykonywaniem budżetu 
państwa. 

Zakres kontroli 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych za 
lata 2018 i 2019; 

- analiza realizacji 
wydatków budżetu 
państwa, w tym efektów 
uzyskanych w części 43 
w wyniku wydatkowania 
środków; 

- analiza prawidłowości 
sporządzenia sprawozdań 
budżetowych  
i sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarządczej, 
dotyczacych sporzadzania 
sprawozdań; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta 
instrumentów nadzoru nad 
wykonywaniem budżetu 
państwa w części 43. 

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 



Ocena ogólna 

5 
 

2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne. 

Kontrola 4,2% wydatków budżetu państwa zrealizowanych w części 43 
wykazała, że poza stwierdzoną przez NIK nieprawidłowością, wydatki 
zostały poniesione zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych4 (dalej: ufp) i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono 
niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Dysponent części, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór 
i kontrolę nad realizacją budżetu.  

Stwierdzona przez NIK nieprawidłowość, polegała na nierzetelnym 
przygotowaniu danych do opisu przedmiotu zamówienia nieobjętego 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej: Pzp)5. Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, 
nieprawidłowość ta nie spowodowała obniżenia oceny. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 43 – Wyznania 
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: 
- 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 2019 r., 
tj. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) 
i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 43 – Wyznania 
religine oraz mniejszości narodowe i etniczne została przedstawiona 
w załączniku nr 5.1. do niniejszej informacji. 

                                                           
4  Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 43 − Wyznania 
religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 
NARODOWE I ETNICZNE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku 
ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20196 dochody budżetu państwa w części 43 zostały zaplanowane 
w kwocie 11,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 59,4 tys. zł, co stanowiło 540,0% kwoty 
planowanej i 104,6% kwoty dochodów z roku ubiegłego (56,8 tys. zł). Dochody pochodziły głównie 
z wpływów ze zwrotów dotacji (wraz z odsetkami): niewykorzystanych, uznanych za wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (55,2 tys. zł). 

Na koniec 2019 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
43 wystąpiły należności w kwocie 295,0 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 179,2 tys. zł. 
W porównaniu do 2018 r. kwota zaległości była wyższa o 127,4 tys. zł, tj. o 245,9%. Zaległościami 
były głównie przypisane do zwrotu kwoty dotacji z tytułu wykorzystania ich niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości oraz naliczonych odsetek od tych kwot. 

Stosowano przewidziane prawem sposoby egzekwowania należnych dochodów i przekazywania ich 
do budżetu państwa oraz ich windykacji, tj. wzywano dłużników do zapłaty, a jeżeli to nie 
skutkowało, sprawy kierowano do sądów lub do urzędów skarbowych.  

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 5.2. do niniejszej informacji. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 43 zostały zrealizowane w 2019 r. w kwocie 194 135,9 tys. zł, 
co stanowiło 99,8% planu po zmianach (194 616,9 tys. zł). W porównaniu do roku 2018 
(199 046,8 tys. zł) wydatki zmniejszyły się o 4910,9 tys. zł, tj. o 2,5%. Mniejsze wydatki poniesiono 
m.in. na dotacje dla Funduszu Kościelnego oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu. 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie wyniosły 6143,3 tys. zł, co stanowiło 96,5% planu 
po zmianach (6367,6 tys. zł). W szczególności niższe niż zaplanowano środki wydatkowano na zakup 
usług remontowych (89,3 tys. zł, tj. 87,5% planu po zmianach). W porównaniu do roku 2018 
nastąpiło zwiększenie wydatków o 230,2 tys. zł, tj. o 3,9%, głównie na płace i pochodne (w związku 
ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń) oraz na zakupy inwestycyjne. 

W 2019 r. plan wydatków w części 43 zwiększono: 
− z rezerwy ogólnej o 6907,7 tys. zł (wykorzystano 6722,4 tys. zł, tj. 97,3%), na dotacje 

na remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych oraz kościelnej 
działalności charytatywnej w ramach Funduszu Kościelnego7; 

− z rezerw celowych8 o kwotę 23 039,8 tys. zł, którą wykorzystano w całości na sfinansowanie 
zobowiązań powstałych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych. 

                                                           
6  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
7  Poz. rezerwy cz. 81. 
8  Poz. rezerwy 16. 
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NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. wnioskowała do Ministra SWiA 
o zawiadamianie podległych dysponentów o decyzjach wprowadzających zmiany w wydatkach 
budżetu państwa, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych9. Wobec braku nieprawidłowości w tym zakresie 
w 2019 r., NIK uznaje, że ubiegłoroczny wniosek pokontrolny został zrealizowany. 

W związku z nadmiarem środków Minister SWiA podjął osiem decyzji o blokowaniu planowanych 
wydatków w części 43 w kwocie ogółem 820,7 tys. zł. Nastąpiło to po oszacowaniu przewidywanego 
niewykorzystania środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2928,4 tys. zł (tj. 43,6% 
wydatkowanej rezerwy) oraz z rezerw celowych w kwocie 23 039,8 tys. zł (tj. 100% kwoty rezerw) 
wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy zostały 
przeznaczone.  

Przyczynami niewykorzystania w pełnej kwocie środków z rezerwy ogólnej było nieprzekazanie 
uprawnionemu podmiotowi dotacji z powodu nieprawidłowości stwierdzonych w przedłożonym 
kosztorysie powykonawczym (100,0 tys. zł) oraz przedstawienie przez ośmiu beneficjentów 
wniosków o wypłaty środków na kwoty niższe niż wynikające z umów (85,3 tys. zł). 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 5.3. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 43 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Na dotacje wydatkowano 187 992,6 tys. zł10 (96,8% wydatków w części), co stanowiło 99,9% planu 
po zmianach (188 249,3 tys. zł). W porównaniu do wydatków w roku 2018 wydatki te były niższe 
o 5141,1 tys. zł, tj. o 2,7%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły środki w kwocie 
152 873,8 tys. zł, przekazane do ZUS na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego duchownych. Dotacji udzielano również organizacjom mniejszości narodowych 
i etnicznych, związkom wyznaniowym i jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych: 

− na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w wysokości 
17 111,1 tys. zł (wykorzystano 16 984,5 tys. zł, tj. 99,3%); 

− w ramach Funduszu Kościelnego na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz remonty 
i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych w wysokości 18 005,2 tys. zł (wykorzystano 
17 686,1 tys. zł, w tym 6772,4 tys. zł z rezerwy ogólnej, tj. 98,2%). Niższe wykorzystanie 
przekazanych kwot dotacji wynikało m.in. z obniżenia kosztów realizacji przewidywanych zadań, 
nieuznania części kosztów za kwalifikowalne, nieprzekazaniu środków ze względu na ich 
niezgodności z zawartą umową i kosztorysem lub zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji; 

− na realizację systemów stypendialnych na rzecz uczniów i studentów pochodzenia romskiego 
w wysokości 415,5 tys. zł (wykorzystano 413,6 tys. zł, tj. 99,5%); 

− na realizację zadań związanych z wymianą tablic informacyjnych w związku z ustaleniem 
dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości, w wysokości 30,7 tys. zł. (wykorzystano 
całość dotacji); 

− na przygotowanie i przeprowadzenie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej cyklu 
szkoleń w wysokości 10,4 tys. zł (wykorzystano 3,8 tys. zł, tj. 36,5%).  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1116,3 tys. zł (0,6% wydatków w części), 
co stanowiło 97,2% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. (1141,2 tys. zł) wydatki te były 
niższe o 24,9 tys. zł, tj. o 2,2%. Wydatki w Ministerstwie ponoszono głównie na sfinansowanie diet 
członków oraz personelu pomocniczego komisji regulacyjnych powołanych do rozpatrywania spraw 
majątkowych kościelnych osób prawnych. Dotyczyły one również zwrotu kosztów podróży, 
dojazdów, noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej (Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych), ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe 
wynikające z przepisów BHP oraz dopłat do okularów korekcyjnych. Niższe niż planowano 
wykonanie wydatków wynikało z mniejszej liczby członków komisji, a co za tym idzie niższych 

                                                           
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 1718. 
10  W tym 1281,0 tys. zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe. 
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kosztów diet, zwrotu kosztów dojazdów i noclegów oraz z mniejszej niż planowano liczby wniosków 
pracowników o zrealizowanie świadczeń rzeczowych. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 4816,2 tys. zł (2,5% wydatków w części), 
co stanowiło 96,2% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. (4739,4 tys. zł) wydatki były 
wyższe o 76,8 tys. zł, tj. o 1,6%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3704,2 tys. zł (99,2% planu po zmianach) oraz 
na zakup materiałów i usług (557,5 tys. zł). Niewykorzystanie limitu wydatków bieżących było 
spowodowane m.in. zmniejszeniem wydatków na funkcjonowanie Urzędu i oszczędnościami 
wynikającymi z wyboru najkorzystniejszych ofert w przeprowadzonych postępowaniach 
przetargowych. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2019 r., według sprawozdania z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa Rb-28, wzrosły w porównaniu do 2018 r. (3593,9 tys. zł) o 110,3 tys. zł 
w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.  

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r., według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w jednostce budżetowej Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 32 osoby i w porównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. było wyższe o jedną osobę. W 2019 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego, według sprawozdania Rb-70, wyniosło 8185,7 zł 
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2018 r. było niższe o 53,8 zł, tj. o 0,7%. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. zostały zawarte w załączniku nr 5.4. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe w części 43 zrealizowano w kwocie 1491,8 tys. zł (0,8% wydatków w części), 
tj. 99,9% planu po zmianach. Były one wyższe niż w 2018 r. o 293,9 tys. zł, tj. o 24,5%. 
W Ministerstwie zrealizowano je w kwocie 210,8 tys. zł (0,1% wydatków w części), tj. 99,4% planu 
po zmianach, w całości na zakupy inwestycyjne. Z pierwotnie zaplanowanych czterech zadań 
na kwotę 230,0 tys. zł zrealizowano jedno, natomiast po wprowadzonych zmianach w planie 
wydatków, polegających m.in. na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 18,0 tys. zł, 
zrealizowano wszystkie sześć zadań wprowadzonych w trakcie roku. Zrezygnowano z modernizacji 
Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości – dalej: ESOM (200,0 tys. zł), modernizacji i rozbudowy 
systemów zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDok (2,0 tys. zł) oraz ochrony 
poczty elektronicznej – antyspamowej i antywirusowej (8,0 tys. zł). 

Zobowiązania w części 43 na koniec 2019 r. wyniosły 12 890,9 tys. zł i były niższe o 0,5% niż kwota 
zobowiązań na koniec 2018 r. (12 949,3 tys. zł). Wśród zobowiązań najwyższy udział miała składka 
z Funduszu Kościelnego na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych (12 622,8 tys. zł) 
płatna w 2020 r. Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. nie wystąpiły. 

Kontrolą objęto 16 spośród 654 umów o dotację celową i podmiotową zawartych z beneficjentami 
w 2019 r., na które wydatkowano 6007,3 tys. zł, tj. 17,1% wartości wszystkich umów dotacji 
sfinansowanych ze środków budżetu państwa w części 43 w kwocie 35 118,7 tys. zł (bez dotacji 
z Funduszu Kościelnego na opłacenie wymagalnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
osób duchownych)11. 

Dotacje przekazywano na podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi 
w art. 150 i 151 ust. 1 ufp, a rozliczenia dokonano zgodnie z warunkami i w terminach określonych 
w umowach oraz w art. 152 ust. 2 i 3 ufp.  

Na podstawie dokumentacji rozliczeniowej dotacji objętych badaniem ustalono, że w efekcie 
poniesionych wydatków zrealizowano określone w umowach zadania, dotyczące m.in.:  

− renowacji klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu; 

− remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego w kościele p.w. Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim; 

− remontu elewacji klasztoru Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie; 

− remontu pokryć dachowych kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie; 

− budowy Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej; 

                                                           
11  Doboru próby do badania dokonano kierując się osądem kontrolera oraz wielkością kwot dotacji.  



Wyniki kontroli 

9 
 

− prowadzenia działalności kulturalnej i wydawniczej (m.in. wydawania czasopism w języku 
ukraińskim, litewskim, słowackim, prowadzenia audycji radiowych w języku kaszubskim 
i poświęconych kulturze łemkowskiej, czy podtrzymywania tożsamości mniejszości niemieckiej). 

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wnioskowała o egzekwowanie 
od podmiotów otrzymujących dotacje, obowiązku przekazywania informacji o liczbie odbiorców 
zadań, zgodnie z przyjętymi w MSWiA zasadami. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości 
w ww. zakresie w 2019 r. NIK uznaje, że ubiegłoroczny wniosek pokontrolny został zrealizowany. 

Badaniem pod względem terminowości objęto wydatki w kwocie 152 873,8 tys. zł, przeznaczone 
na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych. Kontrola wykazała, 
że wpłaty składek na wskazany rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonywano w terminie 
określonym w § 23 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczególnych zasad i trybu postępowania w sprawie rozliczania składek, do których pobrania jest 
zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych12, z wyjątkiem składek za listopad 2019 r., które 
opłacono dwa dni robocze po terminie. Wynikało to z nieznacznej zwłoki w podjęciu przez Ministra 
Finansów decyzji o uruchomieniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 16) 
na uregulowanie powstałych zobowiązań wymagalnych z tego tytułu wobec ZUS. 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków (w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych w myśl Pzp oraz stosowania jej 
wyłączeń) – objęto wydatki budżetu państwa w kwocie 2088,7 tys. zł, poniesione w 2019 r. 
w Ministerstwie. Próba obejmowała 34,0% wydatków Ministerstwa w części 43.  

Badaniem objęto także prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie Pzp 
w odniesieniu do dwóch zamówień publicznych o łącznej wartości 790,8 tys. zł (w 2019 r. wydatki 
wyniosły 543,7 tys. zł) udzielonych przez Ministerstwo w trybie przetargu nieograniczonego 
i zapytania o cenę oraz stosowania procedur wewnętrznych w odniesieniu do jednego postępowania 
o wartości 64,0 tys. zł udzielonego bez stosowania Pzp. Wydatki w części 43 obejmujące 
ww. zamówienia publiczne wyniosły łącznie w 2019 r. 64,7 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym jednostki i umowami na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Badanie 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych, wyłączenia stosowania Pzp, a także badanie 
w zakresie stosowania procedur określonych w Pzp oraz w wewnętrznych regulacjach MSWiA13, 
z wyjątkiem przypadku stwierdzonej nieprawidłowości dokonywane było zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wnioskowała o zamieszczanie na stronie 
internetowej Planu postępowań o udzielenie zamówień w terminie zgodnym z Pzp. Ustalono, 
że zamawiający terminowo zamieścił plan zamówień na 2020 r., zatem wniosek NIK został 
zrealizowany. 

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Departament Bezpieczeństwa MSWiA 
(dalej: DBI) w sposób nierzetelny przygotował dane do opisu przedmiotu zamówienia pn.: Zakup 
zestawu urządzeń systemu łączności niejawnej. 

DBI w opisie przedmiotu zamówienia, który jest przekazywany wraz z zaproszeniem do złożenia 
oferty, zawarło oświadczenie odnoszące się do umowy zawartej 15 listopada 2016 r. przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego14 (dalej: ABW) z wykonawcą, który miał kontynuować objęte 
zamówieniem zadanie. DBI nie posiadało tej umowy i nie znało jej treści. Ponadto kontrola wykazała, 
że umowa na którą się powołuje DBI obowiązywała do 31 stycznia 2017 r., a DBI nie zweryfikował, 
czy umowa nadal obowiązuje. 

 

                                                           
12 Dz. U. Nr 78, poz. 465, ze zm. 
13  Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zmienione zarządzeniem Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 26 z dnia 13 listopada 2015 r. oraz zarządzenie nr 1 Dyrektora 
Generalnego MSWiA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zmienione zarządzeniem Dyrektora Generalnego MSWiA nr 26 z dnia 7 czerwca 2017 r., 
nr 34 z 15 września 2017 r., nr 3 z 5 lutego 2018 r. i nr 26 z 18 lipca 2018 r. 

14  Pisma ABW znak N-Z-31623/2017 z 20 października 2017 r. oraz znak N-Z-1475/2019 z 17 stycznia 2019 r. 
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3.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki budżetu państwa w części 43, oprócz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne osób duchownych, zostały poniesione w szczególności na wspomaganie działalności 
charytatywno-opiekuńczej, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz remonty zabytkowych obiektów sakralnych. W efekcie zrealizowanych zakupów 
inwestycyjnych na kwotę 210,8 tys. zł zakupiono m.in. specjalistyczne regały do pomieszczeń 
magazynowych przeznaczonych na archiwum, urządzenia systemu łączności niejawnej, 
rozbudowano system PROXY (moduł deszyfracji ruchu, moduł ochrony przed malware z funkcją 
detonacji plików, moduł raportowania oraz moduł zarządzania) oraz zakupiono dwa serwery. 

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach udzielonych dotacji na kwotę 
1281,0 tys. zł: zakończono I etap budowy Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej 
(950,1 tys. zł), wyremontowano poddasze w Domu Ludowym w Przemyślu prowadzonym przez 
Związek Ukraińców w Polsce (310,0 tys. zł) oraz zakupiono instalacje klimatyzacyjne poprawiające 
funkcjonalność głównej siedziby Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 
(20,9 tys. zł). 

Ustalono, że w 2019 r. MSWiA zrezygnowało z wdrażania inwestycji pn. Modernizacja 
Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości (ESOM), przejętego w 2015 r. z Ministerstwa Cyfryzacji 
a opracowanego przez nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji ówczesne Centrum Cyfrowej 
Administracji (obecnie zadania CCA przejął Centralny Ośrodek Informatyki, dalej: COI). W planie 
według ustawy budżetowej na modernizację ESOM przeznaczono 200,0 tys. zł. W uzasadnieniu 
do planu podano, że w trakcie opracowywania ESOM stwierdzono potrzebę wprowadzenia 
funkcjonalności, których z uwagi na ograniczone środki finansowe i konieczność zakończenia prac 
projektowych nie można było przeprowadzić na ówczesnym etapie. System jest nadal w fazie wdrażania 
(…). Minister SWiA w 2019 r. nie opracował kosztorysu i harmonogramu modernizacji ESOM oraz 
mimo ubiegłorocznej deklaracji o istnieniu możliwości dokonania modernizacji systemu ESOM siłami 
własnymi, nie zapewnił jego poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania, a zaplanowane na 
2019 r. wydatki na jego modernizację nie zostały zrealizowane. Oznacza to, że wniosek NIK 
sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. oraz wskazania zawarte w uwadze 
sformułowanej po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 43, nie zostały 
zrealizowane. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Teleinformatyki (dalej: DT), w związku z brakiem 
w Departamencie Teleinformatyki odpowiednich zasobów kadrowych, które posiadałyby stosowną 
wiedzę, doświadczenie i umiejętności do realizacji prac związanych z modyfikacją systemu ESOM, 
a w szczególności programistów, DT nie dokonywał we własnym zakresie oszacowania kosztów 
ponownego uruchomienia systemu ESOM. Z tego względu DT wystąpił do COI o oszacowanie kosztów 
ponownego uruchomienia systemu z wszystkim funkcjonalnościami dotychczas zaimplementowanymi 
oraz nowymi. 

Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
(dalej: Dyrektor DWRMNiE) poinformował, że wobec braku modernizacji systemu ESOM, w 2019 r. 
nie przeprowadzono jego testów z udziałem użytkowników. (…) odbyte z przedstawicielami podmiotów 
funkcjonujących na rynku rozmowy robocze, jak i dialog techniczny potwierdziły brak racjonalnej 
z punktu widzenia ekonomii – konieczności modernizacji systemu ESOM. 

Koszt modernizacji ESOM został określony przez COI na 736 tys. zł i, jak wyjaśnił Sekretarz Stanu 
w MSWiA Krzysztof Kozłowski, jest znacząco wyższy od jego wartości nabycia. (…). Ze spotkań 
roboczych przeprowadzonych przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w 2019 r. z przedstawicielami dwóch funkcjonujących na rynku podmiotów wynikało, 
że dysponują one wiedzą i zasobami umożliwiającymi dostarczenie systemu spełniającego wymogi 
MSWiA przy znacząco niższych kosztach niż koszt uruchomienia systemu ESOM, wraz z dodatkowymi 
funkcjonalnościami, określony przez COI (…). 

Poinformował również o podejmowanych w MSWiA działaniach związanych z realizacją zamówienia, 
przewidzianego na 2020 r., którego przedmiot dotyczy Zakupu lub usługi dostępu do systemu 
teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji. 

Działania MSWiA w zakresie wykorzystania przejętego 31 grudnia 2015 r. systemu ESOM do procesu 
udzielania dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych, oceniane w latach ubiegłych przez NIK 
jako nieskuteczne i niezgodne z zasadami wydatkowania środków publicznych, nie doprowadziły 
w 2019 r. do rozpoczęcia eksploatacji tego systemu. Ujmowanie w kolejnych rocznych planach 
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finansowych kwoty 200,0 tys. zł na modernizację ESOM, skończyło się w 2019 r., tak jak w 2017 
i 2018 r., brakiem realizacji zadania i blokowaniem niewykorzystanych środków. W efekcie 
doprowadziło to do zaniechania działań na rzecz ponownego uruchomienia systemu ESOM, którego 
wartość określono na kwotę 585,0 tys. zł (w momencie przejęcia systemu przez MSWiA).  

W części 43 realizowano w 2019 r. trzy zadania: w ramach funkcji 10 – Szkolnictwo wyższe i nauka  
– zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, obejmujące jedno podzadanie 
i jedno działanie, 16 – Sprawy obywatelskie – zadanie 16.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz 
działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, obejmujące jedno podzadanie i trzy działania 
oraz zadanie 16.3 Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi, obejmujące jedno podzadanie i cztery działania. 

Badanie pod względem spójności podzadań z celem zadania, do którego zostały przypisane, 
prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów 
realizowanych w części 43: zadania 16.2 i podzadania 16.2.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz 
działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zadania 16.3 oraz podzadania 16.3.1 
Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi wykazało w szczególności, że: 

− cele podzadań były spójne z celem zadania, do którego zostały przypisane; 
− cele zadania i podzadań oraz mierniki realizacji podzadań zostały określone zgodnie 

z wymaganiami noty budżetowej15; 
− monitoring mierników prowadzony był przez DWRMNiE w trybie półrocznym oraz przez 

Departament Budżetu (dysponenta głównego), który poprzez analizę efektów realizacji zadań 
monitorował stopień realizacji celów w trybie półrocznym; 

− wartość mierników realizacji celów:  

 zadania 16.2 (Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania 
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby 
osób należących do tych mniejszości) wyniosła 6,0, tj. 98,4% planu i była nieco niższa niż 
planowano; 

 podzadania 16.2.1 (Liczba Romów uczestniczących w programie integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność 
do romskiej mniejszości etnicznej w %) – 70%, tj. o 7 punktów procentowych poniżej planu; 

 zadania 16.3 (Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania 
załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego w %) – 73%, tj. o 3 punkty procentowe powyżej planu; 

 podzadania 16.3.1 (Stosunek liczby spraw administracyjnych z zakresu relacji między 
Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, wzruszonych prawomocnym 
wyrokiem sądu do liczby wszystkich zakończonych spraw administracyjnych z zakresu relacji 
między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w %) – 1%, tj. tyle, 
ile wielkość planowana.  

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 43, dokonując okresowych ocen wykonania planu dochodów i wydatków za 
I półrocze 2019 r. oraz analiz dotyczących wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 43 rocznych sprawozdań 
budżetowych za 2019 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 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

                                                           
15  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Sprawozdania sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych (dysponenta głównego i dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 

Do dnia zakończenia kontroli sporządzono korektę sprawozdania Rb-BZ1 (sprawozdanie dysponenta 
III stopnia), dotyczącą zmian wykonania mierników zadania 16.3 i podzadania 16.3.1. Korekta 
została uwzględniona w sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 43, złożonym w obowiązującym 
terminie. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
22 kwietnia 2020 r. W wystąpieniu NIK wniosła o rzetelne przygotowywanie danych do opisu 
przedmiotu zamówienia publicznego dla zamówień do których nie stosuje się przepisów Pzp. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister SWiA pismem znak: DKiN-KKN-096-5-45/2020 
z 13 maja 2020 r. wniósł zastrzeżenie, wnioskując o: nieuznanie nieprawidłowości i usunięcie 
pierwszego zdania w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości o treści: Departament Bezpieczeństwa 
MSWiA (daiej: DBI) w sposób nierzetelny przygotował dane do opisu przedmiotu zamówienia 
nieobjętego Pzp. oraz wykreślenie wniosku pokontrolnego. Kolegium NIK 27 maja 2020 r. oddaliło 
zgłoszone zastrzeżenie. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE I ETNICZNE 

Oceny wykonania budżetu w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
dokonano stosując kryteria16 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku17. 

Dochody (D): 59,4 tys. zł. Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja dochodów 
w części 43 nie były objęte szczegółowym badaniem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się 
dochodów przy ustaleniu łącznej kwoty (G).    

Wydatki (W):     194 135,9 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):     194 135,9 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) = 1,0  

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   odstąpiono od dokonania oceny  

Nieprawidłowości w wydatkach: Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nierzetelnym przygotowaniu 
danych do opisu przedmiotu zamówienia nieobjętego przepisami Pzp. Zgodnie z przyjętymi przez NIK 
kryteriami oceny nie spowodowało to obniżenia oceny. 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   pozytywna (5)  

Łączna ocena ŁO:     pozytywna (5)  

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

  

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE I ETNICZNE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 43, w tym: 56,8 11,0 59,4 104,6 540,0 
1. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 0,0 0,0 0,3 - - 
1.1. Rozdział 73095 Pozostała działalność 0,0 0,0 0,3 - - 

1.1.1. 

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,3 - - 

2. dział 750 - Administracja publiczna 2,2 1,0 2,5 113,6 250,0 

2.1. Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej 2,2 1,0 2,5 113,6 250,0 

2.1.1. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,1 1,0 0,3 27,3 30,0 

2.1.2. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów 1,1 0,0 2,1 190,9 - 

3. Dział 758 Różne rozliczenia 0,0 0,0 6,8 - - 
3.1. Rozdział 75822 Fundusz Kościelny 0,0 0,0 6,8 - - 

3.1.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,1 - - 

3.1.2. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów 0,0 0,0 6,6 - - 

4. Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0,7 0,0 0,0 0,0 - 

4.1. Rozdział 80395 Pozostała działalność 0,7 0,0 0,0 0,0 - 

4.1.1. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,7 0,0 0,0 0,0 - 

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  53,9 10,0 49,9 92,6 499,0 

5.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 53,9 10,0 49,9 92,6 499,0 

5.1.1. 

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2,9 0,0 2,5 86,2 - 

5.1.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,2 0,0 0,5 250,0 - 

5.1.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,4 0,0 1,2 85,7 - 

5.1.4. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30,3 0,0 29,7 98,0 - 

5.1.5. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 19,1 10,0 15,9 83,2 159,0 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
zweryfikowanych przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE I ETNICZNE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach 

Wykonani
e 

w 
tym 
niew
ygas
ające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 43, w tym: 199 046,8 165 460,0 194 616,9 194 135,9 0,0 97,5 117,3 99,8 

1. Dział 730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka 0,0 1 180,0 1 064,5 1 060,8 0,0 - 89,9 99,7 

1.1. Rozdział 73095 Pozostała 
działalność 0,0 1 180,0 1 064,5 1 060,8 0,0 - 89,9 99,7 

1.1.1. 

§ 2570 Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 0,0 750,0 750,0 750,0 0,0 - 100,0 100,0 

1.1.2. 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 0,0 150,0 119,0 116,7 0,0 - 77,8 98,1 

1.1.3. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 0,0 280,0 195,5 194,2 0,0 - 69,4 99,3 

2. Dział 750 - Administracja 
publiczna 5 942,0 6 898,0 6 408,7 6 177,8 0,0 104,0 89,6 96,4 

2.1. 

Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej, w tym: 5 942,0 6 898,0 6 408,7 6 177,8 0,0 104,0 89,6 96,4 

2.1.1. 

§ 2020 - Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 28,9 210,0 30,7 30,7 0,0 106,2 14,6 100,0 

2.1.2. 

§ 2800 - Dotacje celowe 
przekazane z budżetu dla 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 0,0 0,0 10,4 3,8 0,0 - - 36,5 

2.1.3. § 3020 - Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 4,3 7,0 8,0 3,1 0,0 72,1 44,3 38,8 

2.1.4. § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 1 136,9 1 141,0 1 140,0 1 113,2 0,0 97,9 97,6 97,6 

2.1.5. § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 184,1 296,0 234,5 234,4 0,0 127,3 79,2 100,0 

2.1.6. 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 2 676,4 2 650,0 2 721,8 2 721,7 0,0 101,7 102,7 100,0 

2.1.7. § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 204,5 228,0 187,2 187,2 0,0 91,5 82,1 100,0 

2.1.8. § 4110 - Składki 
na ubezpieczenia społeczne 478,3 510,0 526,5 500,6 0,0 104,7 98,2 95,1 

2.1.9. § 4170 - Wynagrodzenia 
bezosobowe 419,1 483,0 451,0 416,4 0,0 99,4 86,2 92,3 

2.1.10. 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 32,5 230,0 212,0 210,8 0,0 648,6 91,7 99,4 

3. Dział 758 - Różne rozliczenia 176 331,7 140 834,0 170 681,6 170 559,9 0,0 96,7 121,1 99,9 

3.1. Rozdział 75822 - Fundusz 
Kościelny 176 331,7 140 834,0 170 681,6 170 559,9 0,0 96,7 121,1 99,9 
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3.1.1. 

§ 2860 - Dotacja z budżetu 
państwa stanowiąca zwrot 
kosztów obsługi świadczeń 
zleconych do wypłaty 
Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych i Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz dotacja 
dla Funduszu Kościelnego 176 182,8 140 834,0 170 681,6 170 559,9 0,0 96,8 121,1 99,9 

4. Dział 801 - Oświata 
i wychowanie 213,7 220,0 220,0 219,4 0,0 102,7 99,7 99,7 

4.1. Rozdział 80195 - Pozostała 
działalność 213,7 220,0 220,0 219,4 0,0 102,7 99,7 99,7 

4.1.1. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 213,7 220,0 220,0 219,4 0,0 102,7 99,7 99,7 

5. Dział 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 15 500,7 16 328,0 16 242,1 16 117,9 0,0 104,0 98,7 99,2 

5.1. Rozdział 92104 - Działalność 
radiowa i telewizyjna 1 131,3 1 150,0 1 247,8 1 247,8 0,0 110,3 108,5 100,0 

5.1.1. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 1 131,3 1 150,0 1 247,8 1 247,8 0,0 110,3 108,5 100,0 

5.2. Rozdział 92105 - Pozostałe 
zadania w zakresie kultury 14 369,4 15 178,0 14 994,3 14 870,0 0,0 103,5 98,0 99,2 

5.2.1. 
§ 2580 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 1 883,5 1 900,0 2 050,6 2 041,6 0,0 108,4 107,5 99,6 

5.2.2. 
§ 2800 - Dotacja celowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 267,2 300,0 294,7 294,7 0,0 110,3 98,2 100,0 

5.2.3. 

§ 2810 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
fundacjom 1 167,3 1 190,0 1 295,2 1 292,1 0,0 110,7 108,6 99,8 

5.2.4. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 9 756,7 10 207,0 9 859,9 9 749,1 0,0 99,9 95,5 98,9 

5.2.5. 

§ 2830 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 278,3 300,0 212,9 211,5 0,0 76,0 70,5 99,3 

5.2.6. 

§ 6230 - Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 1 016,5 1 281,0 1 281,0 1 281,0 0,0 126,0 100,0 100,0 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE 

ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanych 
przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.), 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 Celno-Skarbowej, 
a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(załącznik 34, § 17 pkt 7). 
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg 
Rb-702) 

Wynagro− 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 

pełnozatru−
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg  
Rb-702) 

Wynagro− 
dzenia  

wg Rb-701) 
 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 

pełnozatru−
dnionego 

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

Ogółem cz. 43 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 31 3 065,1 8 239,5 32 3 143,3 8 185,7 99,3 
1. Dział 750 

Administracja 
publiczna 31 3 065,1 8 239,5 32 3 143,3 8 185,7 99,3 

1.1. Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 31 3 065,1 8 239,5 32 3 143,3 8 185,7 99,3 

1.1.1. Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 
status zatrudnienia 
(01) 

 

2 

 

125,4 

 

5 226,5 

 

2 

 

177,1 

 

7 381,2 

 

141,2 
1.1.2. Osoby zajmujące 

kierownicze 
stanowiska 
państwowe status 
zatrudnienia (02) 

 

1 

 

66,7 

 

5561,0 

 

1 

 

65,5 

 

5457,8 

 

98,1 
1.1.3. Członkowie 

korpusu służby 
cywilnej status 
zatrudnienia (03) 

 

28 

 

2 872,9 

 

8 550,3 

 

29 

 

2 900,7 

 

8 335,2 

 

97,5 
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5.5.  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. Minister Finansów 
8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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