
1 

 

 
 
 
 

KRR.430.002.2020 

Nr ewid. 102/2020/P/20/001/KRR 

Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 62 − Rybołówstwo 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 
 
 
 
Marek Adamiak 
 
 
Akceptuję: 
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
Marek Opioła 
 
 
Zatwierdzam: 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
 
Marian Banaś 
Warszawa, dnia 

  



3 

SPIS TREŚCI 
 

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................................................ 4 

2. OCENA OGÓLNA .................................................................................................................................................................. 5 

3. WNIOSEK .............................................................................................................................................................................. 6 

4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI  
62 – RYBOŁÓWSTWO………………………………. ................................................................................................... 7 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE ............................................................................................................................................................. 7 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ............................................................................... 8 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ .............................................................................................................................................................. 15 

5. USTALENIA INNYCH KONTROLI  .................................................................................................................................... 16 

6. INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................................................................... 17 

7. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................................................... 18 

7.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO ............................. 18 

7.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO ....................................................................................... 19 

7.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO ................................................................................................. 20 

7.4. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO ..................................................................................... 22 

7.5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO ............................................................................. 25 

7.6. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 62 – RYBOŁÓWSTWO .......................................................... 26 

7.7. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI .................................................. 27 

 
 



Wprowadzenie 

4 

1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 62 − Rybołówstwo był Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, który realizował zadania w zakresie rybactwa 
śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego, rozwoju rybołówstwa morskiego, 
oraz zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii 
Europejskiej. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pełnił funkcję Instytucji 
Zarządzającej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 
(dalej PO RYBY 2014–2020 lub Program). 

Wydatki w układzie zadaniowym w tej części były realizowane w funkcji  
21 – Polityka rolna i rybacka, w ramach zadania 21.4. − Wspieranie rybactwa 
śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz w ramach zadania 22.1.  
− Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna w funkcji 22. 
W ramach powyższych zadań realizowano cztery podzadania oraz 14 działań. 
Ponadto w funkcji 11. − Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, 
w ramach zadania 11.4. − Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa oraz podzadania 11.4.2. – Pozamilitarne przygotowania 
obronne, realizowano jedno działanie 11.4.2.4. – Szkolenie obronne administracji 
publicznej i przedsiębiorców. 

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej również 
MGMiŻŚ) kontrolą objęto działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, jako dysponenta części oraz dysponenta III stopnia. 

Dochody budżetu państwa zrealizowane w części 62 – Rybołówstwo wyniosły 
2510,4 tys. zł, w tym 1086,5 tys. zł, tj. 43,3% stanowiły dochody zrealizowane 
przez MGMiŻŚ, tj. dysponenta części 62 – Rybołówstwo i dysponenta III stopnia 
w MGMiŻŚ w części 62. 

Wydatki budżetu państwa w tej części zostały zrealizowane w kwocie 
135 498,9 tys. zł, w tym 124 374,7 tys. zł, tj. 91,8% stanowiły wydatki MGMiŻŚ. 
Wydatki budżetowe części 62 – Rybołówstwo stanowiły 0,03% łącznych 
wydatków budżetu państwa w 2019 r. Dane o wykonaniu łącznych wydatków 
budżetu państwa prezentowane są według stanu na dzień 13 marca 2020 r. 

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 
257 965,6 tys. zł, w tym 256 407,5 tys. zł (tj. 99,4%) stanowiły wydatki 
MGMiŻŚ. Wydatki budżetu środków europejskich części 62 – Rybołówstwo 
stanowiły 0,36% łącznych wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. 
Dane o wykonaniu łącznych wydatków budżetu środków europejskich 
prezentowane są według stanu na dzień 12 marca 2020 r. 

W 2019 r. w ramach części 62 – Rybołówstwo budżet państwa był realizowany 
przez dysponenta części, dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ oraz Główny 
Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (dalej GIRM) – jednostkę 
podległą Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich realizowanych przez poszczególnych 
dysponentów oraz ich procentowy udział w zrealizowanych dochodach 
i wydatkach w części 62 – Rybołówstwo zostały przedstawione w załączniku 7.1. 
do niniejszej informacji.  

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 62 – Rybołówstwo 
została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części  
62 – Rybołówstwo. 

Zakres kontroli 

Zakres kontroli obejmował 
w szczególności:  
realizację wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, system 
kontroli zarządczej 
w zakresie prawidłowości 
sporządzania tych 
sprawozdań, nadzór 
i kontrolę sprawowane 
przez dysponenta części 
budżetu państwa. 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku 2018. 

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 62 – Rybołówstwo.  
Kontroli poddano próbę wydatków w kwocie 4440,3 tys. zł stanowiącą 
19,2% wydatków budżetu państwa dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ, 
zrealizowanych w 2019 r. (23 119,9 tys. zł) oraz próbę wydatków budżetu 
środków europejskich w kwocie 108,5 tys. zł, tj. 8% wydatków 
zrealizowanych z tego budżetu przez dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ 
(1361,6 tys. zł). Wydatki objęte próbą były dokonywane do wysokości 
kwot ustalonych w planie, celowo i gospodarnie, zgodnie z przepisami prawa.  
U dysponenta części kontrolą objęto próbę dotacji udzielonych na kwotę 
17 625,4 tys. zł, co stanowiło 17,4% dotacji zrealizowanych w budżecie 
państwa w części 62 – Rybołówstwo (101 254,7 tys. zł), z przeznaczeniem 
na współfinansowanie z budżetu państwa płatności na rzecz beneficjentów 
PO RYBY 2014–2020 oraz próbę dotacji na kwotę 53 899,8 tys. zł, 
co stanowiło 21,1% dotacji zrealizowanych w budżecie środków 
europejskich w części 62 – Rybołówstwo (255 045,9 tys. zł), z przeznaczeniem 
na finansowanie płatności na rzecz beneficjentów PO RYBY 2014–2020. 
Udzielanie, przekazywanie i rozliczania dotacji było zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację w 2019 r. Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020. Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 
podejmował działania, których efektem było spełnienie na koniec 2019 r. 
zasady n+32. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne, łączne 
sprawozdania budżetowe, a także sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2019 r. sporządzone dla części 62 – Rybołówstwo. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części  
62 – Rybołówstwo na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponenta części i dysponenta 
III stopnia w MGMiŻŚ) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone w terminie 
oraz prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
System kontroli zarządczej zapewniał prawidłowość sporządzania 
sprawozdań.  
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prawidłowo sprawował 
nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 62 – Rybołówstwo.  
Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedokonaniu blokowania 
planowanych wydatków majątkowych w części 62 – Rybołówstwo w łącznej 
wysokości 15 820 tys. zł, z tego w budżecie państwa w wysokości 
4746 tys. zł i w budżecie środków europejskich w kwocie 11 074 tys. zł. 
Wobec nadmiaru posiadanych środków, w ocenie NIK, celowym było 
dokonanie blokady środków w przypadkach ich niewykorzystania. 
Nieprawidłowość nie miała wpływu na ocenę kontrolowanej jednostki. 
Informacje dotyczące szczegółowej kalkulacji oceny kontrolowanej 
działalności zostały przedstawione w załączniku 7.2. do niniejszej informacji. 

                                                           
2  N+3 jest to zasada obowiązująca przez cały okres programowania i oznacza, że państwo 

członkowskie, które do końca roku n+3 złoży wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą 
niż roczna transza środków alokowanych w roku „n”, z uwzględnieniem płatności 
zaliczkowych, bezpowrotnie traci kwotę różnicy pomiędzy tymi środkami, a więc możliwość 
ich wykorzystania. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części  
62 – Rybołówstwo  
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3. WNIOSEK 
Wobec stwierdzenia nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
na konieczność blokowania planowanych wydatków budżetowych 
każdorazowo w przypadkach zaistnienia przyczyn ich niewykorzystania. 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI  
62 – RYBOŁÓWSTWO 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 62 – Rybołówstwo została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z wynikami roku 2018. 

W 2019 r. dochody w części 62 – Rybołówstwo zostały zrealizowane w kwocie 2510,4 tys. zł i były 
wyższe o 820,4 tys. zł (tj. o 48,5%) od planu ustalonego w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 
16 stycznia 2019 r.3 (1690 tys. zł) oraz stanowiły 46,9% dochodów uzyskanych w 2018 r.  
(5347,8 tys. zł). 

Głównym źródłem dochodów w części 62 – Rybołówstwo były dochody w rozdziale 05004 – Główny 
Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w kwocie 1266 tys. zł uzyskane z tytułu różnych opłat, w tym 
z opłat za połowy rekreacyjne, wydane dzienniki połowowe, dokumenty sprzedaży, wpłaty z tytułu 
kosztów upomnień od wydanych decyzji oraz dochody w rozdziale 05011 – Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz 
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 w łącznej kwocie 921 tys. zł z tytułu 
przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) płatności 
zwróconych lub odzyskanych od beneficjentów Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007–2013 (dalej PO RYBY  
2007–2013) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020. 

Główną przyczyną zrealizowania wyższej od planowanej kwoty dochodów było uzyskanie 
nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu lub odzyskania płatności od beneficjentów PO RYBY 
2007–2013 i PO RYBY 2014–2020 przez ARiMR. 

Niższe wykonanie dochodów w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wynikało głównie z niższych kwot 
przekazanych z ww. tytułów przez ARiMR. 

Na koniec 2019 r. wystąpiły należności w kwocie 312,8 tys. zł i stanowiły zaległości.  

Zaległości te były wyższe o 48,2 tys. zł (tj. o 18,2%) w stosunku do zaległości na koniec 2018 r. 
(264,6 tys. zł) i dotyczyły głównie kar pieniężnych wymierzonych przez Okręgowych Inspektorów 
Rybołówstwa Morskiego, a od 1 stycznia 2019 r. przez Głównego Inspektora Rybołówstwa 
Morskiego, wobec osób fizycznych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. 
o rybołówstwie4 oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim5 (208,6 tys. zł). 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zamieszczone zostały w załączniku 7.3. 
do niniejszej informacji. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Dz. U. poz. 198, dalej ustawa budżetowa na rok 2019. 
4  Dz. U. z 2014 r. poz. 1592, ze zm. – uchylona z dniem 4 marca 2015 r. 
5  Dz. U. z 2020 r. poz. 277. 
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4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa, zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 w części  
62 – Rybołówstwo w kwocie 74 954 tys. zł, zostały w trakcie roku zwiększone ze środków rezerw 
celowych o 67 926,9 tys. zł na podstawie czterech decyzji Ministra Finansów z dnia: 11 kwietnia, 
19 czerwca, 24 lipca i 21 października 2019 r. 

Decyzją Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. plan wydatków został zmniejszony o kwotę 
482,9 tys. zł dotyczącą blokowanych planowanych wydatków na realizację zadań Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach PO RYBY 2014–2020 (327,7 tys. zł), 
na wynagrodzenia bezosobowe w GIRM (95,5 tys. zł) oraz na wypłaty dla beneficjentów PO RYBY 
2014–2020 (59,7 tys. zł). 

Plan wydatków po zmianach w części 62 − Rybołówstwo został ustalony w kwocie 142 398 tys. zł. 

Środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w kwocie 67 252,9 tys. zł, tj. w 99%, z tego: 
- w kwocie 67 240,2 tys. zł, tj. 99% przyznanych środków w wysokości 67 913,9 tys. zł, 

z przeznaczeniem dla ARiMR na współfinansowanie krajowe wypłat dla beneficjentów PO RYBY 
2014–2020; 

- w kwocie 12,7 tys. zł, tj. 97,7% przyznanych środków (13 tys. zł) na sfinansowanie dodatków 
służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla urzędnika służby cywilnej 
mianowanego z dniem 1 grudnia 2018 r. 

Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. szczegółową kontrolą objęto 
środki z rezerw celowych przyznanych dysponentowi III stopnia w MGMiŻŚ w części 62 – Rybołówstwo 
w wysokości 13 tys. zł, tj. 100% zwiększeń ze środków rezerw celowych dla tego dysponenta. 
Prawidłowo dokonano zmian w planie finansowym dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ, a przyznane 
środki wykorzystano zgodnie z określonym celem.  

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trzema decyzjami z 30 grudnia 2019 r. dokonał 
blokowania planowanych wydatków w zakresie budżetu państwa w części 62 – Rybołówstwo na 
łączną kwotę 482,9 tys. zł, z tego: 

− planowane wydatki na dotacje w rozdziale 05011 – PO Rybactwo i Morze zostały zablokowane 
w łącznej kwocie 59,7 tys. zł. Powodem blokowania planowanych wydatków była niemożność 
wykorzystania do końca roku budżetowego całości środków przeznaczonych na wypłaty dla 
beneficjentów PO RYBY 2014–2020. Niższe od planowanego wykorzystanie środków wynikało 
ze zmiany harmonogramu naborów dla poszczególnych działań; 

− planowane wydatki bieżące w rozdziale 05004 – GIRM zostały zablokowane w kwocie 95,5 tys. zł. 
Powodem blokowania planowanych wydatków była niemożność wykorzystania środków 
przeznaczonych w 2019 r. na wynagrodzenia bezosobowe (§ 417) w GIRM. Niektóre zadania, 
które zaplanowano do wydatkowania z § 417 zostały zrealizowane w formie usług świadczonych 
przez podmioty zewnętrzne w ramach § 430 Pozostałe usługi;  

− planowane wydatki bieżące w rozdziale 75001 – Administracja państwowa (dysponent 
III stopnia w MGMiŻŚ) zostały zablokowane w kwocie 327,7 tys. zł z uwagi na oszczędności 
powstałe podczas realizacji zadań w ramach PO RYBY 2014–2020. 

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedokonaniu blokowania wydatków majątkowych 
w części 62 – Rybołówstwo w łącznej wysokości 15 820 tys. zł, z tego w budżecie państwa 
w wysokości 4746 tys. zł i w budżecie środków europejskich w kwocie 11 074 tys. zł, wobec 
niedokonania zakupu dwóch statków do kontroli rybołówstwa morskiego. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wobec braku możliwości wydatkowania 
środków na ww. cel w 2019 r. wystąpił z wnioskiem z 26 listopada 2019 r. do Ministra Finansów 
o przesunięcie na rok 2020 wydatków w kwocie 15 820 tys. zł. Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, jako powód podał przedłużające się procedury dotyczące wyboru wykonawcy 
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dla zakupu dwóch statków. Minister Finansów w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał decyzję zmieniającą 
decyzję o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięcia i wyraził zgodę na przeniesienie 
kwoty 15 820 tys. zł do wydatkowania na 2020 r.  

Minister Finansów pismem z 23 grudnia 2019 r. zwrócił się o niezwłoczne blokowanie planowanych 
wydatków budżetowych w przypadkach określonych w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych6. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie dokonał 
blokowania tych wydatków. 

Zdaniem NIK, celowym było blokowanie planowanych wydatków budżetowych każdorazowo 
w przypadkach ich niewykorzystania. Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na ocenę 
kontrolowanej jednostki. 

W ustawie budżetowej na rok 2019 nastąpiło podwójne zaplanowanie wydatków na ww. cel, 
tj. w rezerwach celowych i w cz. 62 – Rybołówstwo. Przyczyną tego była „obawa związana 
z niepewnością co do zabezpieczenia środków na lata 2019–2021, które zgłoszono podczas prac nad 
projektem ustawy budżetowej”.   

Wydatki budżetu państwa w części 62 – Rybołówstwo zostały zrealizowane w kwocie 135 498,9 tys. zł, 
tj. 95,2% planu po zmianach (142 398 tys. zł).  

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach spowodowane było przede 
wszystkim niezrealizowaniem zaplanowanych wydatków majątkowych u dysponenta III stopnia 
w MGMiŻŚ, a także niewykonaniem planowanych wydatków majątkowych przez GIRM. 

Kwota zrealizowanych w 2019 r. wydatków w części 62 – Rybołówstwo stanowiła 82,9% wydatków 
zrealizowanych w 2018 r. (163 378,5 tys. zł). Niższe wykonanie wydatków w 2019 r. w porównaniu 
do 2018 r. związane było z niższymi wydatkami na realizację PO RYBY 2014–2020. 

Najwyższy udział w wydatkach budżetu państwa ogółem w części 62 – Rybołówstwo stanowiły 
dotacje (74,7% wydatków ogółem) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (24,8% wydatków 
ogółem). 

W 2019 r. zrealizowane wydatki w części 62 – Rybołówstwo według podziału na grupy obejmowały: 

− dotacje − 101 254,7 tys. zł, które zrealizowano w 99% planu po zmianach; 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych − 33 667,9 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach; 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych − 545,8 tys. zł, tj. 95,8% planu po zmianach; 

− wydatki majątkowe − 30,5 tys. zł, tj. 0,6% planu po zmianach. 

Wydatki w ramach powyższych grup prezentowane są łącznie z wydatkami na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. 

U dysponenta części kontrolą objęto próbę dotacji udzielonych na kwotę 17 625,4 tys. zł, 
co stanowiło 17,4% dotacji zrealizowanych w budżecie państwa w części 62 – Rybołówstwo 
(101 254,7 tys. zł), z przeznaczeniem na współfinansowanie z budżetu państwa płatności na rzecz 
beneficjentów PO RYBY 2014–2020. Doboru próby wydatków dokonano w sposób celowy 
ze względu na najwyższe kwoty wypłaconej dotacji dla ARiMR, badając trzy operacje dotyczące 
przekazania środków o najwyższych kwotach. 

Dotacja przekazywana była w ramach umowy z 22 stycznia 2019 r. zawartej z ARiMR, na podstawie 
zapotrzebowań Agencji, które były prawidłowo zweryfikowane w MGMiŻŚ pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. Łączna kwota dotacji przyznanych ARiMR wyniosła 
91 590,9 tys. zł, z tego wydatkowano 90 497,1 tys. zł. 

Dysponent części weryfikował prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie przedstawionych 
rozliczeń i sprawozdań z wykonania zadań. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym 
zostało zatwierdzone 13 lutego 2020 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 152 ufp. 

                                                           
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. (dalej ufp). 
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Zwrotu niewykorzystanych środków dotacji, jako środków odzyskanych lub zwróconych przez 
beneficjentów, w łącznej wysokości 1034 tys. zł, ARiMR dokonała na rachunek MGMiŻŚ w terminie 
zgodnym z umową, tj. do 15 stycznia 2020 r. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych w części  
62 – Rybołówstwo wyniosły 17 828,8 tys. zł, tj. 98,2% planu po zmianach (18 156 tys. zł) i były 
o 554,3 tys. zł (tj. o 3,2%) wyższe od wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2018 r. (17 274,5 tys. zł). 
Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych części 62 − Rybołówstwo 
wyniosło 178 etatów i było niższe o 21 etatów (tj. o 10,6%) od przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. 
(199).  

Przyczyną zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia były zmiany organizacyjne związane z likwidacją 
trzech Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz 
utworzeniem z dniem 1 stycznia 2019 r. GIRM7 w Słupsku.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na etat wyniosło 8,3 tys. zł i było wyższe o 1,1 tys. zł,  
tj. o 15,3%, od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na etat w 2018 r. (7,2 tys. zł). 

Kwotę w wysokości 13 tys. zł na wynagrodzenia osobowe w 2019 r. uzyskano ze środków rezerw 
celowych (poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na mianowania urzędników służby cywilnej 
oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu 
Patentowego RP w związku z awansem zawodowym). Kwota ta przeznaczona została dla dysponenta 
III stopnia w MGMiŻŚ na dodatki dla służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(wraz z pochodnymi od wynagrodzeń). Wykorzystano 12,7 tys. zł, tj. 97,7% kwoty przyznanych 
środków z rezerwy celowej.  

Plan wydatków majątkowych w części 62 – Rybołówstwo w ustawie budżetowej na rok 2019 został 
ustalony w kwocie 5260 tys. zł. Plan po zmianach ustalono w kwocie 4783 tys. zł i dotyczył GIRM, 
tj. dysponenta III stopnia w części 62 – Rybołówstwo. 

Zmniejszenie pierwotnego planu wydatków majątkowych o kwotę 477 tys. zł, tj. o 9,1%, dotyczyło 
dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ i związane było z rezygnacją z realizacji poniższych sześciu zadań 
(finansowanych w części 62 – Rybołówstwo również z budżetu środków europejskich), tj.: 

− rozbudowy funkcjonalności oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika 
połowowego oraz przeszkolenia administratora i użytkowników zamawiającego (15 tys. zł), 

− rozbudowy i dostosowania infrastruktury w Centrum Monitorowania w Gdyni (dalej CMR) 
(15 tys. zł), 

− budowy drugiej serwerowni CMR wraz z wyposażeniem i niezbędnym oprogramowaniem 
(300 tys. zł), 

− dostosowania głównej serwerowni MGMiŻŚ do wymogów bezpieczeństwa (15 tys. zł), 

− wymiany urządzeń służących do prowadzenia i przekazywania informacji z elektronicznych 
dzienników połowowych (120 tys. zł), 

− zakupu sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania (12 tys. zł). 

Powodem rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ 
zaplanowanych na 2019 r. był wzrost cen usług oraz materiałów budowlanych, który uniemożliwił 
realizację zaplanowanych zakupów, a także przedłużający się proces legislacyjny zmiany przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004,  
(WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, 
(WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/20068. Przedmiotowa 
zmiana rozporządzenia miała określić, dla których jednostek połowowych (w zależności od ich 
długości całkowitej) będzie obowiązek wyposażenia w urządzenie lokacyjne.  
                                                           
7  Utworzenie GIRM nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340). 
8  Dz. Urz. UE L Nr 343 z 22.12.2009, str. 1, dalej rozporządzenie 1224/2009. 
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Realizacja wydatków majątkowych w części 62 – Rybołówstwo wyniosła 30,5 tys. zł, tj. 0,6% planu 
po zmianach (4783 tys. zł) i dotyczyła rozdziału 05004 – GIRM. Wydatki poniesione zostały na zakup 
serwerów. 

Przyczyną niewydatkowania przez GIRM kwoty 4752,5 tys. zł było głównie niedokonanie zakupu 
dwóch statków patrolowych w ramach Priorytetu „Kontrola i egzekwowanie” PO RYBY 2014–2020 
(4746 tys. zł), z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Ponadto w 2019 r. GIRM zrezygnował z zakupu samochodów służbowych oraz drona. Przyczyną 
rezygnacji były zmiany organizacyjne związane z likwidacją trzech Okręgowych Inspektoratów 
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz utworzeniem z dniem 1 stycznia 2019 r. 
GIRM. Jednostka ta przejęła w 2019 r. od zlikwidowanych jednostek sprzęt i zweryfikowała potrzeby 
oraz celowość zakupu nowych środków trwałych, w tym sprzętu i floty transportowej. 

Wydatki budżetu państwa zrealizowane w 2019 r. przez dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ zostały 
poniesione w kwocie 23 119,9 tys. zł, co stanowiło 95,7% planu po zmianach (24 159,3 tys. zł) i były 
wyższe o 1214,8 tys. zł (tj. o 5,5%) w porównaniu do wydatków 2018 r. (21 905,1 tys. zł). Wzrost 
wydatków w stosunku do 2018 r. wynikał z planowanych na 2019 r.: wypłaty wynagrodzenia dla 
członków Zespołu do spraw innowacji działającego przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, z realizacji „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019–2021” przez Morski Instytut 
Rybacki − Państwowy Instytut Badawczy (rozdział 05095 – Pozostała działalność) oraz wzrostu 
kosztów usług w MGMiŻŚ (rozdział 75001 – Administracja państwowa) w związku z promocją 
PO RYBY 2014–2020. 

Szczegółowym badaniem objęto próbę 46 wydatków bieżących w kwocie 4440,3 tys. zł stanowiącej 
19,2% wydatków dysponenta III stopnia, zrealizowanych w 2019 r. (23 119,9 tys. zł). 

Doboru próby do badania dokonano metodą monetarną (MUS9), na podstawie wygenerowanych 
z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających wydatkom budżetowym 
dysponenta III stopnia10. 

Wydatki objęte próbą zostały dokonane celowo, gospodarnie, w prawidłowej wysokości, w ramach 
kwot ujętych w planie finansowym i stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności. W ramach powyższej próby wydatków w kwocie 4440,3 tys. zł 
nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem wyłączenia zamówienia ze stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych11 (dalej pzp) oraz zastosowanego trybu 
udzielonego zamówienia publicznego. 

Szczegółowej analizie poddano trzy zamówienia publiczne dotyczące:  

− świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej systemu elektronicznej 
rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej, tj. zamówienia realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 pzp, którego łączna kwota wydatków 
z budżetu państwa w 2019 r. wyniosła 49,8 tys. zł; 

− badania statystycznego w obszarze rybactwa śródlądowego przewidzianego w Programie Badań 
Statystycznych Statystyki Publicznej, tj. zamówienia realizowanego w trybie z wolnej ręki 
(art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b pzp), którego łączna kwota wydatków w 2019 r. wyniosła 185 tys. zł; 

− organizacji festynu pn. „Fundusze Europejskie wsparciem rybołówstwa tradycyjnego”, 
tj. zamówienia wyłączonego spod rygoru stosowania przepisów pzp na podstawie art. 4 pkt 8 
tej ustawy, którego łączna kwota wydatków w 2019 r. wyniosła 159 tys. zł. 

Nie stwierdzono naruszeń pzp oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w MGMiŻŚ w zakresie 
zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy. 

                                                           
9  MUS (ang. Monetary Unit Sampling) jest to metoda losowania wydatków z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 

do wartości. 
10  Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., ze szczegółowego badania wyłączono grupę 

wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenia zdrowotne, wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych (w ramach §§ klasyfikacji budżetowej 401–408, 411–414, 418, 420 i 444), a także wydatki poniżej 500 zł. 

11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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Zobowiązania w ramach części 62 – Rybołówstwo na koniec 2019 r. wyniosły 1780,4 tys. zł i były 
wyższe o 36,4% od zobowiązań wykazanych na koniec 2018 r. (1305,5 tys. zł). Wzrost wynikał 
z powstania na koniec 2019 r. zobowiązań z tytułu składek do organizacji międzynarodowych 
i dotyczył dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ. 
Na koniec 2019 r. zobowiązania dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ wyniosły 1224,6 tys. zł i były 
wyższe o 49,2% od zobowiązań wykazanych na koniec 2018 r. (820,8 tys. zł) z ww. powodu.  
Na koniec 2019 r. w części 62 − Rybołówstwo nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

W 2019 r. dysponent części 62 − Rybołówstwo sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją 
wydatków m.in. przez bieżącą analizę wykonania wydatków budżetu państwa oraz wydatków 
w układzie zadaniowym. Prawidłowość wykorzystania środków w ramach udzielonych dotacji 
weryfikowana była na podstawie sprawozdań oraz rozliczeń składanych przez podmioty 
otrzymujące dotacje (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, 
ARiMR). W MGMiŻŚ sporządzane były kwartalne sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków 
budżetowych w zakresie skuteczności realizacji planów na podstawie sprawozdawczości budżetowej 
przekazywanej przez podległych dysponentów (III stopnia w MGMiŻŚ oraz GIRM). 
W Informacji o wynikach kontroli „Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części  
62 − Rybołówstwo” z 15 maja 2019 r. (KRR.430.002.2019; nr ewid. 68/2019/P/19/001/KRR) 
w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza w Olsztynie dotyczącą wydatkowania dotacji celowej w kwocie 3989,6 tys. zł na zarybianie 
polskich obszarów morskich z naruszeniem przepisów pzp, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę 
na potrzebę zwiększenia nadzoru nad jednostkami wykonującymi to zadanie, w szczególności 
w zakresie prawidłowego udzielania zamówień publicznych. W związku z powyższym w 2019 r. 
MGMiŻŚ przeprowadziło kontrolę działalności finansowej Instytutu, organizacji i jakości pracy oraz 
jakości zarządzania Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK nie były znane rezultaty kontroli MGMiŻŚ w Instytucie.  
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu państwa zamieszczone zostały 
w załączniku 7.4. do niniejszej informacji. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia 
i wynagrodzeń zostały zamieszczone w załączniku 7.5. do niniejszej informacji.  

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wydatki budżetu środków europejskich, zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 
62 − Rybołówstwo w kwocie 95 587 tys. zł, zostały w trakcie roku zwiększone ze środków 
pochodzących z rezerw celowych o kwotę 183 834,9 tys. zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów 
z dnia: 10 maja, 12 sierpnia i 21 października 2019 r. Na koniec 2019 r. plan po zmianach ustalony 
został w wysokości 279 421,9 tys. zł.  

Wydatki w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 257 965,6 tys. zł, tj. w 92,3% planu po zmianach 
i w porównaniu z 2018 r. (355 068,1 tys. zł) były niższe o 97 102,5 tys. zł, tj. o 27,3%, co wynikało 
z niższej kwoty środków zaplanowanych na 2019 r. w ramach limitu przyznanego na cały okres 
realizacji PO RYBY 2014 −2020. 

Środki z rezerwy celowej zostały wykorzystane w kwocie 180 574 tys. zł, tj. w 98,2%, na finansowanie 
płatności na rzecz beneficjentów PO RYBY 2014–2020 przez jednostkę realizującą, tj. ARiMR.  

U dysponenta części 62 – Rybołówstwo szczegółowym badaniem objęto trzy wnioski (tj. 100% 
wniosków) o uruchomienie środków z rezerw celowych (poz. 98 – Środki na finansowanie 
programów z budżetu środków europejskich) w łącznej kwocie 183 834,9 tys. zł, przeznaczonych 
na finansowanie przez ARiMR wypłat dla beneficjentów PO RYBY 2014–2020. 

Podstawą dla przygotowanych przez Departament Rybołówstwa w MGMiŻŚ wniosków 
o uruchomienie środków z rezerwy celowej były składane przez ARiMR prognozy wydatków na 
realizację ww. Programu na miesiąc następny oraz dwa kolejne miesiące (zgodnie z wymogiem 
umowy dotacji zawartej z Prezesem ARiMR12), kwartalne prognozy płatności, o których mowa  
w art. 192 ust. 5 ufp oraz zbiorcze harmonogramy wydatków, o których mowa w art. 191 ust. 1 ufp. 

                                                           
12  Umowa Nr BBF.WR.II.3113.2.1. zawarta w dniu 22 stycznia 2019 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej a Prezesem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa dotyczyła udzielenia dotacji celowej, 
przeznaczonej w części współfinansowania krajowego na wykonywanie zadania w zakresie dokonywania płatności 
w roku 2019 na rzecz beneficjentów realizujących operacje w ramach działań, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. 
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Na podstawie ww. dokumentów Departament Rybołówstwa w MGMiŻŚ przygotowywał wnioski, 
zgodnie z obowiązującą procedurą uruchamiania środków z rezerwy celowej, opracowaną przez 
Ministerstwo Finansów13.  

W Departamencie Rybołówstwa w MGMiŻŚ monitorowano poziom wykorzystania środków 
z rezerwy celowej na podstawie zapotrzebowań ARiMR na środki na wypłaty na rzecz beneficjentów 
PO RYBY 2014–2020, a także na podstawie otrzymywanych z ARiMR rozliczeń udzielonej dotacji. 

Informacje miesięczne dotyczące wykorzystania środków z rezerwy celowej oraz informacja roczna 
dotycząca wydatkowania i zaangażowania środków otrzymanych w 2019 r. z rezerwy celowej 
w ramach PO RYBY 2014–2020 były przekazywane do Ministerstwa Finansów. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie dwóch decyzji z 5 listopada 2019 r. 
i 30 grudnia 2019 r. dokonał blokowania planowanych wydatków w zakresie budżetu środków 
europejskich na łączną kwotę 7137 tys. zł, z tego: 
− wydatki na dotacje w rozdziale 05011 – PO Rybactwo i Morze zostały zablokowane w łącznej 

kwocie 2912 tys. zł. Powodem decyzji o blokowaniu wydatków była niemożność wykorzystania 
do końca roku środków przeznaczonych na wypłaty dla beneficjentów PO RYBY 2014–2020. 
Niższe od planowanego wykorzystanie środków wynikało ze zmiany harmonogramu naborów 
dla poszczególnych działań; 

− wydatki bieżące w rozdziale 75001 – Administracja państwowa zostały zablokowane w łącznej 
kwocie 106 tys. zł. Powodem blokowania wydatków były oszczędności powstałe podczas 
realizacji zadań zaplanowanych w ramach PO RYBY 2014–2020 przez dysponenta III stopnia 
w MGMiŻŚ; 

− wydatki majątkowe w rozdziale 75001 – MGMiŻŚ zostały zablokowane w łącznej kwocie 4119 tys. zł 
wobec rezygnacji z realizacji zadań na skutek wzrostu cen usług oraz materiałów budowlanych, 
a także braku możliwości dokonania zakupu urządzeń do systemu monitorowania statków 
(terminali satelitarnych VMS), z uwagi na niezakończony proces legislacyjny dotyczący zmiany 
przepisów rozporządzenia 1224/2009. 

W zakresie blokowania planowanych w 2019 r. wydatków stwierdzono nieprawidłowość polegającą 
na niedokonaniu blokowania planowanych wydatków budżetu środków europejskich w kwocie 
11 074 tys. zł, wobec niedokonania zakupu dwóch statków do kontroli rybołówstwa morskiego. 

W decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 5 listopada 2019 r. o blokowaniu 
planowanych wydatków majątkowych w kwocie 4119 tys. zł podano, że blokowanie było efektem 
oszczędności powstałych w związku z niemożnością dokonania zakupów terminali satelitarnych 
z uwagi na niezakończony proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia 1224/2009. 
W trakcie kontroli ustalono, że na ww. cel w planie po zmianach uwzględniono kwotę w wysokości 
1080 tys. zł. Pozostała kwota blokowanych planowanych wydatków w wysokości 3039 tys. zł ujęta 
w ww. decyzji dotyczyła zadania związanego z rozbudową systemów informatycznych służących 
do monitorowania działalności polskiej floty rybackiej oraz rozbudową i zakupem wyposażenia 
do serwerowni na potrzeby Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni.  

U dysponenta części kontrolą objęto próbę dotacji na kwotę 53 899,8 tys. zł, co stanowiło 21,1% 
dotacji zrealizowanych w budżecie środków europejskich w części 62 − Rybołówstwo (255 045,9 tys. zł), 
z przeznaczeniem na finansowanie płatności na rzecz beneficjentów PO RYBY 2014–2020. Doboru 
próby wydatków dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty wypłaconej dotacji dla 
ARiMR, a w ramach umowy zbadano trzy operacje dotyczące zrealizowanych płatności o najwyższych 
kwotach. Płatności zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności14. 

U dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ badaniem objęto próbę wydatków budżetu środków 
europejskich dobraną w sposób celowy, w kwocie 108,5 tys. zł, tj. 8% wydatków zrealizowanych 
z tego budżetu przez dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ (1361,6 tys. zł). Doboru dokonano ze względu 
na wystąpienie w próbie wydatków budżetu państwa (dobranych metodą MUS) takich wydatków, 
które jednocześnie skutkowały wydatkami z budżetu środków europejskich.  
                                                           
13  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków 

rezerw celowych budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych 
środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. 

14  Dz. U. z 2018 r. poz. 1011. 
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Wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich legalnie, zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Wydatki były poniesione w sposób 
oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności 
skutkujących zapłaceniem odsetek. Nie dokonywano wydatku przed obligatoryjnym terminem płatności. 

W wyniku szczegółowej analizy zamówienia publicznego dotyczącego usługi wsparcia technicznego 
oraz asysty technicznej systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności 
połowowej, tj. zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 pzp, 
którego łączna kwota wydatków z budżetu środków europejskich w 2019 r. wyniosła 448,2 tys. zł, 
nie stwierdzono naruszeń pzp oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w MGMiŻŚ.  
Plan wydatków majątkowych w części 62 – Rybołówstwo w ustawie budżetowej na rok 2019 
w zakresie budżetu środków europejskich został ustalony w kwocie 15 599 tys. zł. Plan po zmianach 
na koniec 2019 r. określono w kwocie 15 533 tys. zł, z tego w rozdziale 05004 – GIRM w wysokości 
11 414 tys. zł oraz w rozdziale 75001 Administracja państwowa − dla dysponenta III stopnia 
w MGMiŻŚ w wysokości 4119 tys. zł.  
W 2019 r. w części 62 – Rybołówstwo w ramach budżetu środków europejskich nie zrealizowano 
wydatków majątkowych.  
Niedokonanie wydatków w rozdziale 05004 – GIRM spowodowane było niezrealizowaniem zakupu 
dwóch statków patrolowych (11 074 tys. zł) oraz zakupów inwestycyjnych w ramach Priorytetu 
„Kontrola i egzekwowanie” PO RYBY 2014–2020 (340 tys. zł).  
Przyczyny rezygnacji z realizacji w 2019 r. zakupu dwóch statków patrolowych dla GIRM oraz 
ustalenia dotyczące planowania wydatków budżetu środków europejskich na ten cel w kwocie 
11 074 tys. zł w części 62 – Rybołówstwo oraz w rezerwach celowych zostały opisane w pkt 4.2.1 
niniejszej informacji.  
Powodem rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych dysponenta III stopnia w MGMiŻŚ był wzrost 
cen usług oraz materiałów budowlanych, który uniemożliwił realizację zaplanowanych zakupów. 
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich zamieszczone 
zostały w załączniku 7.6. do niniejszej informacji. 

4.2.3. REALIZACJA PO RYBY 2014–2020 

W ramach części 62 – Rybołówstwo na realizację PO RYBY 2014–2020 w planie po zmianach ujęto 
wydatki w wysokości 396 331,9 tys. zł, z tego w ramach budżetu państwa na 2019 r. – 116 910 tys. zł, 
a w ramach budżetu środków europejskich – 279 421,9 tys. zł. 

Wykonanie wydatków na PO RYBY 2014–2020 wyniosło 368 446,4 tys. zł, tj. 93% planu 
po zmianach. Wydatki te stanowiły 74,6% wydatków zrealizowanych w 2018 r. na realizację 
Programu (494 111,4 tys. zł). 

Niepełne wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach na 2019 r. wynikało 
z niezrealizowania wydatków majątkowych w rozdziale 05004 – GIRM oraz u dysponenta III stopnia 
w MGMiŻŚ w rozdziale 75001 – Administracja państwowa, co opisano w pkt 4.2.1. i 4.2.2. niniejszej 
informacji. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wskaźnik realizacji zasady n+3 w PO RYBY 2014–2020 wyniósł 
108,5%, zasada ta została spełniona z nadwyżką w kwocie 4422,1 tys. euro. 

W ramach PO RYBY 2014–2020, do Komisji Europejskiej w 2019 r. zostało złożonych siedem 
wniosków o płatność okresową na łączną kwotę 56 685,3 tys. euro, w tym kwota zrefundowanych 
wydatków wyniosła 51 016,8 tys. euro.  

Od początku funkcjonowania PO RYBY 2014–2020 (tj. od 2016 r.) do końca 2019 r. złożono 8,7 tys. 
pozytywnie zweryfikowanych wniosków o pomoc na łączną kwotę 2 486 550,3 tys. zł, tj. 82% limitu 
środków wynikającego z tabeli finansowej zawartej w tym Programie, zawarto 6,6 tys. umów na 
kwotę 1 643 684,4 tys. zł (54,2% ww. limitu środków) i zrealizowano 6 tys. płatności na kwotę 
1 072 953,2 tys. zł (35,4% limitu). 

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pełniący funkcję Instytucji Audytowej PO RYBY 
2014−2020 po przeprowadzeniu audytu dotyczącego: zestawienia wydatków za rok obrachunkowy 
trwający od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, 
o których zwrot wystąpiono do Komisji Europejskiej w odniesieniu do roku obrachunkowego oraz 
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funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, wydał pozytywną opinię deklaracji zarządczej 
Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do PO RYBY 2014–2020. 

4.2.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Badaniem w ramach układu zadaniowego objęto wszystkie podzadania realizowane w ramach 
zadania 21.4. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, tj.: 
21.4.1 – Wspieranie rybactwa śródlądowego, 
21.4.2 – Wspieranie rybołówstwa morskiego, 
21.4.5 – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. 

Dla podzadania 21.4.1 określono cel „utrzymanie i odbudowa cennych gatunków ryb 
z wykorzystaniem technik akwakultury” oraz miernik „wartość materiału zarybieniowego  
(w tys. zł)”, którego realizacja wyniosła 4170, tj. 106,9% zakładanej wartości (3900). 

W podzadaniu 21.4.2 określono cel „wspieranie Wspólnej Polityki Rybackiej” oraz miernik „ilość 
wydanych decyzji w szt.” dotyczący stwierdzonych naruszeń przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, 
dla którego MGMiŻŚ nie wskazało planowanej wartości docelowej. Osiągnięta wartość miernika 
wyniosła 33 szt. (decyzje). 

Dla podzadania 21.4.5. określono cel „wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” oraz miernik wyrażony liczbą 
operacji, tj. liczbą umów zawartych w ramach PO RYBY 2014–2020. Realizacja miernika w 2019 r. 
wyniosła 2079 operacji, tj. 91,6%  zakładanej liczby (2270). 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych, łącznych sprawozdań za 2019 r. przez 
dysponenta części 62 – Rybołówstwo oraz sprawozdań jednostkowych sporządzanych w MGMiŻŚ: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz 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). Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części  
62 – Rybołówstwo na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych sporządzonych przez dysponenta części i dysponenta 
III stopnia w MGMiŻŚ były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W wyniku analizy 
procedur kontroli zarządczej stosowanych w MGMiŻŚ ustalono, że w sposób racjonalny zapewniono 
prawidłowe sporządzenie sprawozdań. W MGMiŻŚ weryfikowano terminowość sporządzania 
sprawozdań, kontrolowano poprawność merytoryczną oraz formalno-rachunkową danych 
w sprawozdaniach oraz sprawdzano poprawność danych ujętych w sprawozdaniach łącznych, 
sporządzonych w oparciu o sprawozdania jednostkowe. 

Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone w terminie i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.    
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI  
KONTROLA P/19/045 – REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014–2020 

Celem kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 
2014–2020 jest realizowany prawidłowo i skutecznie? 

W ocenie NIK realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 nie zawsze była 
prawidłowa i skuteczna. Skuteczność wdrażania Programu w zakresie osiągnięcia celów pośrednich w 2018 r. 
dotyczyła pięciu priorytetów. Nie osiągnięto tych celów dla Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania 
Zintegrowanej Polityki Morskiej, którego budżet wynosił 13 321,4 tys. zł, tj. 0,5% budżetu Programu. 
W latach 2018–2019 wykonano limit wydatków i zasadę n+3. Wykorzystanie limitu środków finansowych 
w ramach poszczególnych działań nie było równomierne; wykorzystanie środków poniżej 50% limitu 
stwierdzono w przypadku 13 działań, a w ramach pięciu działań nie ogłoszono naborów wniosków 
o dofinansowanie , tj.: 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje 
na statkach rybackich, 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub 
modernizacja głównych lub dodatkowych silników, 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia 
działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury, 5.2 Dopłaty 
do składowania. Niskie lub zerowe wykorzystanie środków stwierdzono w przypadku 18 spośród 
41 działań Programu. Wybór operacji do realizacji i tryb zawierania umów o dofinasowanie były zgodne 
z zasadami określonymi w przepisach prawa i w wewnętrznych procedurach. 

Instytucje pośredniczące, tj. ARiMR oraz skontrolowane samorządy województw przewlekle rozpatrywały 
wnioski o dofinansowanie, tj. z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu określonego w art. 13 ust. 5 
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego15. W większości działań Programu średni czas 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wyniósł od 183 do 542 dni. Było to spowodowane kumulacją 
naboru wniosków o dofinansowanie w celu wykonania zasady n+3, a w przypadku ARiMR także 
problemami kadrowymi w trzech z czterech skontrolowanych oddziałach regionalnych oraz 
niezakończonym procesem informatyzacji. Ponadto do nieterminowego rozpatrywania wniosków 
przyczyniła się niska jakość dokumentacji składanej przez wnioskodawców, która powodowała 
konieczność wielokrotnego wezwania wnioskodawców do uzupełnienia wniosków lub złożenia wyjaśnień. 
Instytucja Zarządzająca, jak i instytucja pośrednicząca, tj. ARiMR nie podjęły zdecydowanych działań 
na rzecz poprawy jakości dokumentacji składanej przez wnioskodawców. Instytucja Zarządzająca nie 
dostrzegła potrzeby podjęcia takich działań. W związku z powyższym nie zintensyfikowano współpracy 
z podmiotami świadczącymi usługi doradcze, a kwestia poprawy jakości dokumentów prowadzona była 
tylko w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących wdrażania PO RYBY 2014–2020. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako Instytucja Zarządzająca, zapewnił system nadzoru 
wdrażania PO RYBY 2014−2020. Instytucja Zarządzająca dysponowała bieżącymi danymi dotyczącymi 
przebiegu wdrażania Programu i jego postępów, a także osiągniętych efektów rzeczowych. 
Przeprowadzono również kontrole systemowe. Instytucja na podstawie funkcjonującego monitoringu 
podejmowała skuteczne działania mające na celu spełnienie w latach 2018–2019 zasady n+3 oraz 
wykonanie celów pośrednich wyznaczonych na 2018 r. 
W związku z wynikami kontroli i wdrażaniem do 2023 r. PO RYBY 2014−2020 oraz wobec perspektywy 
programowo-finansowej UE na lata 2021–2027, Najwyższa Izba Kontroli wniosła16 do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o: 
1) wzmocnienie nadzoru nad instytucjami pośredniczącymi w zakresie rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie w terminie określonym w ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków Programu; 

2) podjęcie działań na rzecz zwiększenia wydatkowania środków o niskim stopniu wykorzystania limitu 
w ramach działań PO RYBY 2014–2020, z uwzględnieniem Priorytetu 6; 

3) przeprowadzenie z udziałem instytucji pośredniczących skutecznych działań informacyjno- 
-promocyjnych w celu poprawy jakości dokumentacji składanej przez beneficjentów Programu. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie skorzystał z prawa wynikającego z art. 64 ust. 2 
ustawy o NIK i nie przedstawił stanowiska do Informacji o wynikach kontroli realizacji Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020. 

                                                           
15  Dz. U. z 2020 r. poz. 251. 
16  Informacja o wynikach kontroli realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 z 6 marca 2020 r. 

KRR.430.007.2019, Nr ewid. 1/2020/P/19/045/KRR. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. 
w części 62 – Rybołówstwo zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z dnia 16 kwietnia 2020 r., 
w którym sformułowano wniosek o niezwłoczne blokowanie wydatków wobec zaistnienia przesłanek  
z art. 177 ust. 1 ufp. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, pismem z dnia 4 maja 2020 r. 
poinformował, że nie zgłasza zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie poinformował, że 
Ministerstwo podejmuje natychmiastowe działania polegające na bieżącej kontroli realizacji przez jednostki 
podległe i nadzorowane wydatków budżetowych. W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 177 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych oraz po szczegółowej analizie i stwierdzeniu braku możliwości 
wykorzystania środków, wydatki będą niezwłocznie blokowane. Jak dalej podano, w tym celu Ministerstwo 
wzmocni nadzór nad jednostkami podległymi oraz komórkami merytorycznymi, polegający na 
szczegółowym monitoringu w zakresie wydatkowanych środków oraz częstszej korespondencji 
przypominającej o obowiązku blokowania środków. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI  
62 - RYBOŁÓWSTWO 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 
Udział 

w wydat-
kach części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie  
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa 
i budżetu 
środków 

europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
dysponent części 
62 - Rybołówstwo  

− 955,3 356 300,6 − 90,6 

2. 

Minister 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
dysponent 
III stopnia 

99 131,2 24 481,5 10 571,9 6,2 

3. 

Główny 
Inspektorat 
Rybołówstwa 
Morskiego 
dysponent 
III stopnia 

79 1 423,9 12 682,3 7 256,9 3,2 
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 62 - RYBOŁÓWSTWO  

Oceny wykonania budżetu w części 62 − Rybołówstwo dokonano stosując kryteria17 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku18. 

Dochody (D)19:       2510,4 tys. zł 

Wydatki (W):       393 464,5 tys. zł   
(łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich) 

Łączna kwota (G=W):      393 464,5 tys. zł (kwota wydatków) 

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

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):    (5) pozytywna 

Łączna ocena wydatków: ŁO20: 5 x 1 =    5 (pozytywna) 

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna  

Ocena ogólna:       pozytywna 

 

                                                           
17  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
18  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
19  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
20  ŁO = Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 62 - RYBOŁÓWSTWO  
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie  Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 62 – Rybołówstwo, z tego: 5 347,8 1 690,0 2 510,4 46,9 148,5 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1,8 0,0 0,8 44,4 - 

1.1. 
Rozdział 01027 Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

1,8 0,0 0,8 44,4 - 

1.1.1. § 0928 Wpływy z pozostałych 
odsetek 1,3 0,0 0,6 46,2 - 

1.1.2. § 0929 Wpływy z pozostałych 
odsetek 0,5 0,0 0,2 40,0 - 

2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 5 330,5 1 690,0 2 378,4 44,6 140,7 

2.1. Rozdział 05004 Główny Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego 1 404,9 1 690,0 1 423,9 101,4 84,3 

2.1.1. 
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych 

43,5 60,0 90,5 208,0 150,8 

2.1.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 1 348,9 1 630,0 1 266,0 93,9 77,7 

2.1.3. § 0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 11,7 0,0 16,8 143,6 - 

2.1.4. § 0920 Wpływy z pozostałych 
odsetek -4,4 0,0 7,3 -165,9 - 

2.1.5. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4,7 0,0 43,3 921,3 - 

2.2. Rozdział 05006 Zarybianie polskich 
obszarów morskich 0,7 0,0 32,0 4571,4 - 

2.2.1. 

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 1,7 - - 

2.2.2. § 2950 Zwrot niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,5 0,0 30,3 6060,0 - 

2.3. Rozdział 05009 Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 1,4 0,0 1,5 107,1 - 

2.3.1. 

§ 0909 Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,2 0,0 0,1 50,0 - 

2.3.2. 

§ 2919 Zwrot dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

1,2 0,0 1,4 116,7 - 
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Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie  Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

2.4. 

Rozdział 05011 Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007–2013 
oraz Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014–2020 

2 959,9 0,0 921,0 31,1 - 

2.4.1. 

§ 0909 Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

1 797,7 0,0 56,6 3,1 - 

2.4.2. § 0929 Wpływy z pozostałych 
odsetek 2,1 0,0 3,5 166,7 - 

2.4.3. 

§ 2919 Zwrot dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

1 140,9 0,0 860,9 75,5 - 

3. Dział 750 Administracja publiczna 15,5 0,0 131,2 846,5 - 

3.1. 
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej 

15,5 0,0 131,2 846,5 - 

3.1.1. 
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych 

1,0 0,0 1,0 100,0 - 

3.1.2. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 
w tym opłaty za częstotliwości 

0,0 0,0 0,6 - - 

3.1.3. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat 
i kosztów sądowych oraz innych 
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

0,5 0,0 1,5 300,0 - 

3.1.4. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0 0,0 3,0 - - 

3.1.5. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 2,2 0,0 32,6 1481,8 - 

3.1.6. § 0948 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 7,5 0,0 0,1 1,3 - 

3.1.7. § 0950 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów 0,5 0,0 78,7 15740,0 - 

3.1.8. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,6 0,0 0,5 83,3 - 
3.1.9. § 1510 Różnice kursowe 0,0 0,0 13,2 - - 

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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7.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 62 − RYBOŁÓWSTWO 
 

Lp. Wyszczególnienie2) 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) 

Budżet  
po 

zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część  
62 − Rybołówstwo, z tego: 163 378,5 74 954,0 142 398,0 135 498,9 82,9 180,8 95,2 

1. Dział 010 Rolnictwo 
i łowiectwo 5 768,0 5 768,0 5 768,0 5 768,0 100,0 100,0 100,0 

1.1. 
Rozdział 01027 Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

5 768,0 5 768,0 5 768,0 5 768,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.1. 

§ 2008 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich 

4 326,0 4 326,0 4 326,0 4 326,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.2. 

§ 2009 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich 

1 442,0 1 442,0 1 442,0 1 442,0 100,0 100,0 100,0 

2. Dział 050 Rybołówstwo 
i rybactwo 136 947,5 46 648,0 114 406,7 108 351,4 79,1 232,3 94,7 

2.1. 
Rozdział 05004 Główny 
Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego 

10 973,3 15 535,0    15 939,5 11 124,2 101,4 71,6 69,8 

2.1.1. 
§ 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

326,2 210,0 522,6 522,5 160,2 248,8 100,0 

2.1.2. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0 2 470,0 2 645,8 0 - 0,0 0,0 

2.1.3. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 1 687,1 1 685,0    1 440,6 1 440,5 85,4 85,5 100,0 

2.1.4. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

3 454,2 3 712,0    4 003,3 4 003,3 115,9 107,8 100,0 

2.1.5. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 348,2 432,0    368,4 368,4 105,8 85,3 100,0 

2.1.6. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 909,3 968,0    914,2 914,2 100,5 94,4 100,0 

2.1.7. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 834,2 0,0    0,0 479,3 57,5 - - 

2.1.8. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 1 079,2 0,0    0,0 781,9 72,5 - - 

2.1.9. 

§ 4400 Opłaty za 
administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

868,2 0,0    0,0 1 090,9 125,7 - - 

2.2. 
Rozdział 05006 
Zarybianie polskich 
obszarów morskich 

4 978,8 5 000,0    5 000,0 4 989,6 100,2 99,8 99,8 
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Lp. Wyszczególnienie2) 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) 

Budżet  
po 

zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.1. 

§ 2830 Dotacja celowa 
z budżetu 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
zadań zleconych 
do realizacji pozostałym 
jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

4 978,8 5 000,0    5 000,0 4 989,6 100,2 99,8 99,8 

2.3. 

Rozdział 05011 Program 
Operacyjny 
Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007–2013 
oraz Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze  
2014–2020 

119 753,4 23 677,0    91 531,2 90 497,1 75,6 382,2 98,9 

2.3.1. 

§ 2009 Dotacja celowa 
z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

119 753,4 23 677,0    91 531,2 90 497,1 75,6 382,2 98,9 

2.4. Rozdział 05095 Pozostała 
działalność 1 242,0 2 436,0 1 936,0 1 740,5 140,1 71,4 89,9 

2.4.1. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 425,6 0,0    0,0 524,6 123,3 - - 

2.4.2. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

782,9 0,0    0,0 1 110,2 141,8 - - 

3. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

20 661,0 22 531,0    22 216,3    21 372,6 103,4 94,9 96,2 

3.1. 

Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

20 661,0 22 531,0    22 216,3    21 372,6 103,4 94,9 96,2 

3.1.1. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0 1 669,0 1 788,5 0 - 0,0 0,0 

3.1.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

2 294,6 2 446,0    2 355,9 2 336,0 101,8 95,5 99,2 

3.1.3. 
§ 4028 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

5 052,6 5 198,0    5 308,0 5 080,6 100,6 97,7 95,7 

3.1.4. 
§ 4029 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

1 684,2 1 733,0    1 770,5 1 693,5 100,6 97,7 95,7 

3.1.5. § 4118 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 912,7 1 017,0    1 018,4 933,6 102,3 91,8 91,7 

3.1.6. § 4308 Zakup usług 
pozostałych 1 520,7 0,0    0,0 2 113,7 139,0 - - 
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Lp. Wyszczególnienie2) 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) 

Budżet  
po 

zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.7. § 4309 Zakup usług 
pozostałych 764,1 0,0    0,0 903,1 118,2 - - 

3.1.8. 
§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług  
telekomunikacyjnych 

975,8 0,0    0,0 998,3 102,3 - - 

3.1.9. 

§ 4408 Opłaty za 
administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

915,1 0,0    0,0 929,2 101,5 - - 

3.1.10. 
§ 4540 Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 

1 253,8 1 281,0    1 281,0 1 264,7 100,9 98,7 98,7 

4. Dział 752 Obrona 
narodowa 2,0 7,0    7,0    6,9    345,0 98,6 98,6 

4.1. Rozdział 75512 Pozostałe 
wydatki obronne 2,0 7,0    7,0    6,9    345,0 98,6 98,6 

4.1.1. 
§ 4550 Szkolenia 
członków korpusu służby 
cywilnej 

2,0 7,0 7,0 6,9 345,0 98,6 98,6 

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 
2) Realizację wydatków w rozdziałach przedstawiono dla znaczących paragrafów. Wydatki, dla których w kolumnie 5 Budżet po 

zmianach wykazano zero zostały zaplanowane w zbiorczej pozycji w § 4000. 
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7.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 62 - RYBOŁÓWSTWO 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia 

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie  
brutto na 

1 pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia 

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodz. 

brutto na 
1 pełnozatru-

dnionego 

8:5 

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

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3), z tego:   199     17 274,5 7 233,9  178     17 828,8 8 346,8 115,4 

1. 
dział 050  
Rybołówstwo 
i rybactwo 

 101     6 857,5 5 658,0   79     7 256,9 7 655,0 135,3 

1.1 

rozdział 05004 
Główny 
Inspektorat 
Rybołówstwa 
Morskiego 

101     6 857,5 5 658,0   79     7 256,9 7 655,0 135,3 

1.1.1 status 
zatrudnienia 01  30     2 110,4 5 862,2     23     1 838,1 6 659,8 113,6 

1.1.2 status 
zatrudnienia 03  71     4 747,1 5 571,7   56     5 418,8 8 063,7 144,7 

2. 
dział 750 
Administracja 
publiczna 

 98     10 417,0 8 858,0   99     10 571,9 8 898,9 100,5 

2.1 

rozdział 75001  
Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

 98     10 417,0 8 858,0    99     10 571,9 8 898,9 100,5 

2.1.1 status 
zatrudnienia 01  7     636,4 7 576,2   8     724,4 7 545,8 99,6 

2.1.2 status 
zatrudnienia 02 1     176,5 14 708,3   1     176,5 14 708,3 100,0 

2.1.3 status 
zatrudnienia 03  90     9 604,1 8 892,7   90     9 671,0 8 954,6 100,7 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Zgodnie z przepisami § 17 pkt 11 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 budżetowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1393), 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 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej i oznacza: 01 − osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 02 − osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska państwowe, 03 – członkowie korpusu służby cywilnej. 
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 62 − RYBOŁÓWSTWO 
 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
 

  

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, z tego: 355 068,1 95 587,0 279 421,9 257 965,6 72,7 269,9 92,3 

1. Dział 050 − Rybołówstwo 
i rybactwo 352 753,5 89 697,0 273 531,9 256 604,0 72,7 286,1 93,8 

1.1. Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze 2014−2020 352 753,5 89 697,0 273 531,9 256 604,0 72,7 286,1 93,8 

2. Dział 750 − Administracja 
publiczna  2 314,7 5 890,0 5 890,0 1 361,6 58,8 23,1 23,1 

2.1. Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze 2014−2020 2 314,7 5 890,0 5 890,0 1 361,6 58,8 23,1 23,1 
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7.7.  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. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

9. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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