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1. WPROWADZENIE
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka został 
utworzony ustawą z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko- 
-Węgierskiej im. Wacława Felczaka1, jako państwowa osoba prawna,
nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. 

Instytut jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 
pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2.  

Do zadań Instytutu, wskazanych w ustawie o Instytucie, należy: 
− przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
− wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między

przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie
kultury i sportu;

− wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych
i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury,
historii i polityki obu państw;

− wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji
kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania
konkurencyjności obu państw;

− finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy
polsko-węgierskiej;

− analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie,
wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej
i Węgier.

W 2019 r. Instytut zrealizował przychody i koszty w wysokości 5239,0 tys. zł. 
Źródłem przychodów była w całości dotacja podmiotowa.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

1  Dz. U. poz. 538, dalej: ustawa o Instytucie. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., dalej: ustawa o finansach publicznych. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 
Ocena wykonania w 2019 r. 
planu finansowego 
Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka 
w Warszawie, pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
podejmowanych działań. 

Zakres kontroli  

- realizacja planu
finansowego,

- realizacja zadań, 

- prawidłowość i rzetelność 
sprawozdań. 
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2. OCENA OGÓLNA
Badaniem szczegółowym poniesionych kosztów/wydatków bieżących 
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka pod 
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto 40 
wydatków na kwotę 1291,3 tys. zł, tj. 24,6% ogółu wydatków/kosztów 
Instytutu (5239,0 tys. zł). 
Kontrola wykonania planu finansowego na 2019 r. Instytutu5 wykazała, 
że Instytut dokonywał wydatków6 w sposób legalny, celowy i gospodarny. 
Dokonane wydatki miały związek z zadaniami realizowanymi przez Instytut. 
Ponadto Instytut terminowo dokonywał płatności, nie dopuszczając do 
powstania zobowiązań wymagalnych. Ustalono, że Instytut zrealizował 
zaplanowane na 2019 r. zadania, osiągając założone efekty. 
Instytut nie utworzył jednak funduszu stypendialnego, do czego był 
zobowiązany przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o Instytucie. 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Instytut zrealizował w 2019 r. 
wyższe o 2,7 tys. zł, niż zaplanowane, wydatki na ubezpieczenia społeczne, 
bez wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym, niezgodnie z art. 44 
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 
Dyrektor Instytutu nie zatrudnił też głównego księgowego i nie powierzył 
żadnej osobie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia 
rachunkowości i dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym, co było niezgodne z art. 54 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych i z  § 3 ust. 1 pkt 2 Statutu Instytutu 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, nadanego 
zarządzeniem nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2018 r.7 
Przyjęte w Instytucie „Zasady Polityki Rachunkowości”8 nie zawierały 
niektórych elementów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2
ustawy z dnia 29 września o rachunkowości9. 
Zbadane dowody księgowe dotyczące dziewięciu wydatków na 
dofinansowanie projektów realizowanych przez Instytut na łączną kwotę 
514,2 tys. zł nie zawierały adnotacji o przeprowadzeniu kontroli 
merytorycznej i formalno-rachunkowej, a dowody księgowe dotyczące 
sześciu wydatków na łączną kwotę 33,2 tys. zł nie zawierały 
zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez 
wskazanie miesiąca oraz sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych 
(dekretacja) i podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania, co było 
niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o rachunkowości. 
Za nierzetelne i niezgodne z art. 21 ust. 3 ustawy o rachunkowości NIK 
uznała niezamieszczenie na dowodach księgowych, dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w wysokości 87,9 tys. zł określonego 
w walucie obcej, przeliczenia jej wartości na walutę polską. Za nierzetelne 
NIK uznaje również nieokreślenie w sposób jednoznaczny, wysokości 
wynagrodzenia w umowie o dzieło na sporządzenie analizy dotyczącej 
węgierskiej polityki zagranicznej i obronnej w latach 2010–2019 (wypłacono 
8,7 tys. zł) . 
Opisane wyżej nieprawidłowości dotyczyły kwoty 646,7 tys. zł, tj. 12,3 % 
wykonanych kosztów ogółem (5239,0 tys. zł). Zasadnicza część kwoty 
nieprawidłowości, tj. 98,2% (635,3 tys. zł) to nieprawidłowości związane 
z dowodami księgowymi. 

4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

5 Dalej także: IWPW. 
6 Instytut nie planował i nie realizował wydatków majątkowych. 
7 M.P. poz. 758, dalej: Statut Instytutu.
8 Wprowadzone zarządzeniem nr 2 Dyrektora  z  dnia 14 września 2018 r. w sprawie Zasad 

Polityki Rachunkowości w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. dalej ustawa o rachunkowości.   

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej4 wykonanie 
planu finansowego 
w 2019 r. Instytutu 
Współpracy Polsko- 
-Węgierskiej im. Wacława
Felczaka w Warszawie. 
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W ocenie NIK główną przyczyną wymienionych nieprawidłowości było 
niezatrudnienie w Instytucie osoby, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych (główny księgowy), której kierownik jednostki
mógłby powierzyć obowiązki i odpowiedzialność w zakresie m.in. prowadzenia
rachunkowości jednostki.

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje negatywnie sporządzone przez 
kontrolowaną jednostkę za rok 2019 sprawozdania: z wykonania planu 
finansowego państwowej osoby prawnej – Szczegółowej informacji opisowej 
z działalności IWPW, z wykonania planu finansowego państwowej osoby 
prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) oraz w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N) . 
W wyniku analizy prawidłowości sporządzenia ww. sprawozdań NIK 
stwierdziła, że: 
− dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego nie były

zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej bądź
zaewidencjonowane zostały nieprawidłowo10. Dotyczyło to kwot o łącznej
wysokości 465,5 tys. zł tj. (tj. 8,9% kosztów Instytutu);

− w sprawozdaniu RB BZ2 za 2019 r. wykazano zawyżoną kwotę kosztów
o 132,3 tys. zł, tj. 5371,3 tys. zł zamiast 5239,0 tys. zł (suma stwierdzonych
nieprawidłowości w kwocie będącej średnią arytmetyczną wydatków
i zobowiązań kontrolowanej jednostki wyniosła 4,9 %);

− w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2019 r. nie ujęto kwot należności
w łącznej wysokości 136,2 tys. zł; niewykazana kwota należności
stanowiła 89,9% należności ogółem Instytutu.

Sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych w przepisach 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych11, a także 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym12. Sprawozdania 
były poprawne pod względem formalno-rachunkowym. 

Omówione powyżej nieprawidłowości wskazują, że zastosowane 
w Instytucie mechanizmy kontroli zarządczej okazały się nieskuteczne, 
ponieważ nie zapewniły prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego Instytutu 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedstawiona została 
w załączniku nr 6.1. do niniejszej informacji. 

10  Na niewłaściwych kontach. 
11  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).  
12  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1793, ze zm.). 
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3. WNIOSKI
Stwierdzone w działalności Instytutu nieprawidłowości były podstawą 
do sformułowania  niżej wymienionych wniosków: 

1. W zakresie rachunkowości i prowadzenia ewidencji księgowej:

− podjęcie skutecznych działań w celu zatrudnienia głównego
księgowego,

− opracowanie polityki (zasad) rachunkowości spełniającej wymogi art. 10
ustawy o rachunkowości,

− prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych, na podstawie
kompletnych dowodów księgowych, zawierających elementy określone
w art. 21 ustawy o rachunkowości.

2. W zakresie sprawozdawczości:

− opracowanie i wprowadzenie procedur sporządzania i weryfikacji
sprawozdań finansowych, w celu wzmocnienia kontroli zarządczej
w tym zakresie;

− dokonanie niezbędnych korekt sprawozdania RB-N;
− przeprowadzanie corocznej analizy ryzyka, o której mowa

w Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

3. W odniesieniu do pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości:

− w przypadku zmian w zakresie przychodów i kosztów Instytutu
wprowadzanie ich do planu finansowego,

− utworzenie funduszu stypendialnego.
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ
IM. WACŁAWA FELCZAKA W WARSZAWIE

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Zaplanowane na 2019 r. przychody w wysokości 6000,0 tys. zł wykonano w 87,3% (5239,0 tys. zł)13. 
Wykonane przychody były wyższe od zrealizowanych w 2018 r. (1056,8 tys. zł) o 4182,2 tys. zł, 
tj. o 395,7%. Źródłem przychodów była w całości dotacja podmiotowa.  
Niewykorzystane w 2019 r. przychody z dotacji podmiotowej w wysokości 613,7 tys. zł 
(10,2% przekazanej dotacji) zostały zwrócone w terminie na rachunek bankowy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów14.  

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 151,5 tys. zł. Były to należności 
długoterminowe, tj. kaucje gwarancyjne za wynajem nieruchomości na siedzibę Instytutu 
(132,3 tys. zł) oraz należności krótkoterminowe w łącznej kwocie 19,2 tys. zł15. W 2019 r. nie 
wystąpiły należności przeterminowane. Dyrektor Instytutu nie umarzał, nie odraczał i nie rozkładał 
na raty należności. 

4.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

Plan finansowy Instytutu na 2019 r. obejmował koszty w kwocie 6000,0 tys. zł. Koszty wykonano 
w kwocie 5239,0 tys. zł, tj. 87,3% planu. Wykonanie kosztów było wyższe o 4182,2 tys. zł, 
tj. o 395,7% w porównaniu do 2018 r. (1056,8 tys. zł). Wynikało to z faktu, że Instytut rozpoczął 
działalność we wrześniu 2018 r., a rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem działalności Instytutu.  

Instytut nie zaplanował i nie ponosił w 2019 r. wydatków majątkowych. 

Główne koszty rodzajowe poniesiono w 2019 r. na: dofinansowanie projektów – 1649,2 tys. zł, 
wynagrodzenia osobowe pracowników – 847,5 tys. zł, koszty projektów współpracy polsko- 
-węgierskiej – 449,0 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe – 382,1 tys. zł i składki na ubezpieczenia
społeczne – 184,9 tys. zł.

W planie finansowym (po zmianach) koszty funkcjonowania Instytutu określono na 4326,0 tys. zł, 
a koszty realizacji zadań na 1674,0 tys. zł. Wykonanie tych kosztów, wykazane w Szczegółowej 
informacji opisowej z działalności Instytutu (po korektach), wyniosło odpowiednio 3589,8 tys. zł 
i 1649,2 tys. zł.  
W 2019 r. Instytut nie realizował programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. 

Badaniem szczegółowym poniesionych kosztów/wydatków bieżących pod względem legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności objęto 40 wydatków na kwotę 1291,3 tys. zł (17 dowodów 
księgowych dobranych losowo z zastosowaniem metody MUS na kwotę 1078,7 tys. zł i 23 dowody 
dobrane w sposób celowy na kwotę 212,6 tys. zł), co stanowiło 24,6% wydatków/kosztów bieżących 
ogółem (5239,0 tys. zł) i 29,0% wydatków/kosztów bieżących (po wyłączeniu wydatków poniżej 500 zł, 
amortyzacji oraz wynagrodzeń i pochodnych – 4447,2 tys. zł).  
Analiza próby kosztów/wydatków wykazała, że były one dokonane w sposób legalny, gospodarny 
i celowy. Skontrolowane wydatki miały związek z zadaniami realizowanymi przez IWPW, 
określonymi w ustawie o Instytucie. Terminowo dokonywano płatności, nie dopuszczając do 
powstania zobowiązań wymagalnych. Zbadane wydatki nie przekraczały kwot określonych w planie 
finansowym. 

13  Rozliczenie na dzień 31 grudnia 2019 r.: koszty działalności: 5239,0 tys. zł, zwrócono na konto Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (dalej: KPRM) 613,7 tys. zł, pozostała należność długoterminowa: 132,3 tys. zł, pozostałe należności 
krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania: 15,0 tys. zł. 

14  Łącznie ze zwróconą na konto KPRM kwotą 62,63 zł tytułem odsetek bankowych od projektów konkursowych. 
15  Dotyczące rozliczenia dofinansowania dwóch projektów (1,5 tys. zł i 0,1 tys. zł), nadpłaty podatku związanej ze zwrotem 

stypendiów (3,9 tys. zł), zwrotem częściowo niewykorzystanych stypendiów (13,7 tys. zł) . 



Wyniki kontroli 

9 

Instytut nie zaplanował realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 r. 
i w związku z tym nie opracował planu zamówień publicznych, określonego w art. 13a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych16. Dyrektor Instytutu nie wprowadził też 
procedur udzielania zamówień/dokonywania zakupów o wartości poniżej 30 tys. euro. 
W wyniku badania zakupu przez Instytut komputera za kwotę 8,8 tys. zł ustalono, że upoważnieni 
przez Dyrektora Instytutu pracownicy przeprowadzili rozpoznanie rynku, a następnie dokonali 
wyboru najtańszej oferty. Zastosowana procedura, w ocenie NIK, dawała gwarancje 
wykonawcom/dostawcom na niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych o wartości 
poniżej 30 tys. euro. 
W przypadku zakupów sprzętu elektronicznego17, pracownik Instytutu dodatkowo zwracał się do 
wybranego dostawcy o złożenie oferty, co w konsekwencji prowadziło do uzyskania rabatu 
w wysokości od 5 do 9 procent.  

Zobowiązania Instytutu w kwocie 4,1 tys. zł dotyczyły wypłat za grudniowe faktury, które wpłynęły 
w styczniu, odsetek od dofinansowań projektów i opłaty bankowej za przelewy na ZFŚS. 
Nie stwierdzono w 2019 r. wystąpienia zobowiązań wymagalnych. 

W 2019 r. Instytut nie zaciągał kredytów ani pożyczek. 
Przeciętne zatrudnienie w Instytucie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2019 r. wyniosło 6,75 osoby 
i w porównaniu do 2018 r. było wyższe o 2,2 osoby18. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 
łącznie 847,5 tys. zł i były o 309,4% wyższe niż wydatki na ten cel poniesione w 2018 r. (207,0 tys. zł) 
i o 6,2% niższe niż w planie finansowym po zmianach (904,0 tys. zł). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2019 r. wyniosło 12 012,14 zł i w porównaniu do 2018 r. 
było wyższe o 30,7% (9192,7 zł). 
Pracownicy Instytutu w 2018 r. zatrudniani byli na podstawie umów zawartych na okres trzech 
miesięcy i dopiero w 2019 r. umowy zostały przedłużone na czas nieokreślony i z wyższym 
uposażeniem. 
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 382,1 tys. zł i były wyższe od wydatków 
poniesionych w 2018 r. (111,5 tys. zł) o 242,7%19 oraz o 9,0% niższe niż w planie finansowym po 
zmianach (420,0 tys. zł). W 2019 r. w Instytucie nie zlecano pracownikom zadań na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 
W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej wydatków stwierdzono, że: 
1. W przyjętych w Instytucie „Zasadach Polityki Rachunkowości” nie określono: (w zakładowym
planie kont) wykazu kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia
kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązań z kontami księgi głównej, wykazu zbiorów danych
tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach
przetwarzania danych, opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz
programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem
algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto nie podano wersji
oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; systemu służącego ochronie danych i ich
zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących
podstawę dokonanych w nich zapisów, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy
o rachunkowości.

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że przyczyną niekompletności Polityki Rachunkowości był fakt jej 
powstania w okresie, kiedy Instytut rozpoczął swoją działalność. 

2. Dyrektor Instytutu nie zatrudnił głównego księgowego, co było niezgodne z art. 54 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, który stanowi, że głównym księgowym jednostki sektora finansów
publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność
w zakresie m.in. prowadzenia rachunkowości jednostki i dokonywania wstępnej kontroli: zgodności
operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych i z § 3 ust. 1 pkt 2 Statutu Instytutu,
w którym określono, że Dyrektor Instytutu działa przy pomocy m.in. głównego księgowego Instytutu.

16  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: Pzp. 
17  Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu. 
18  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.  
19  Przyczyną wzrostu kwoty  wynagrodzeń bezosobowych był fakt rozpoczęcia działalności Instytutu we wrześniu 2018 r. 
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Powodem niezatrudnienia głównego księgowego, jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu, był brak chętnych 
osób posiadających stosowne kwalifikacje do zatrudnienia za uposażenie, jakie mogło być przez 
Instytut zaoferowane. Po nadaniu Statutu Instytutowi niezbędne było sporządzenie planów 
finansowych. Po konsultacji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zdecydowano o zatrudnieniu 
obecnej księgowej, która ściśle współpracuje z główną księgową KPRM. 

3. W Instytucie nie utworzono funduszu stypendialnego, mimo obowiązku określonego w art. 26 ust.
1 pkt 3 ustawy o Instytucie. W art. 26 ust. 5 ww. ustawy i w pkt 7 (Fundusze Instytutu) przyjętych
„Zasad Polityki Rachunkowości” określono, że fundusz stypendialny tworzy się z dotacji
podmiotowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w kwocie nie wyższej niż 5% dotacji
podmiotowej z budżetu państwa. Mimo braku utworzenia ww. funduszu Instytut wypłacał stypendia
w ramach realizacji zadania – przydzielanie (w drodze konkursu) stypendiów na przedsięwzięcia
związane ze współpracą polsko-węgierską20.

Instytut nie utworzył funduszu stypendialnego, ponieważ wg. Dyrektora Instytutu ustawa i inne 
dokumenty, nie precyzowały sposobu jego utworzenia. 

4. Instytut zrealizował w 2019 r. wyższe niż zaplanowane koszty/wydatki na ubezpieczenia
społeczne: plan po zmianach: 163,0 tys. zł, wykonanie: 165,7 tys. zł (101,7% planu po zmianach) bez
dokonania zmian w rocznym planie finansowym, mimo że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
Stanowiło to przekroczenie uprawnień Dyrektora Instytutu w zakresie zaciągania zobowiązań oraz
wydatkowania środków.

Niedokonanie zmian w rocznym planie finansowym było skutkiem obciążenia innymi terminowymi 
obowiązkami księgowymi21. 

W zakresie badania prawidłowości i kompletności dowodów księgowych potwierdzających 
dokonanie wydatków wybranych do szczegółowej kontroli stwierdzono, że: 

a. Dowody księgowe dotyczące dziewięciu wydatków na dofinansowanie projektów na łączną kwotę
514,2 tys. zł nie zawierały adnotacji o przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalno-
-rachunkowej, a dowody księgowe dotyczące sześciu wydatków na łączną kwotę 33,2 tys. zł nie
zawierały stwierdzenia zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez
wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) i podpisu
osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Dowody te nie spełniały zatem wymogów określonych
w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o rachunkowości. Były także sporządzane niezgodnie
z obowiązującą w Instytucie Instrukcją w sprawie obiegu oraz kontroli dokumentów księgowych22,
według której każdy dowód księgowy powinien być poddany kontroli merytorycznej i formalno-
-rachunkowej przez upoważnione osoby, a dowód dokonania tych kontroli powinien być
uzupełniony pieczęcią, datą i podpisem osób jej dokonujących.

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że wszystkie dokumenty prowadzone i archiwizowane w księgowości 
Instytutu posiadają numery identyfikacyjne i kwalifikację do ujęcia w księgach rachunkowych. 
Dokumenty zbiorcze (Listy wypłat: wynagrodzeń dla pracowników, umów cywilnoprawnych), 
generowane przy użyciu komputera w programie księgowym OPTIMA ERP są sprawdzone pod 
względem merytorycznym, pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty 
– podpisane przez Dyrektora i księgową.

b. Dowody księgowe23, w tym opiewająca na walutę obcą (6 604 000 forintów węgierskich) umowa
o dzieło, zawarta w dniu 17 czerwca 2019 r. z Fundacją Szazadveg Politikai Iskola na
„przeprowadzenie 20-minutowej ankiety telefonicznej CATI na grupie 1000 osób w kręgu
pełnoletniej węgierskiej populacji”, nie zawierała przeliczenia jej wartości na walutę polską według
kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej, zgodnie z art. 21 ust. 3
ustawy o rachunkowości. Wypłacone wynagrodzenie wyniosło 87,9 tys. zł.

20  W ramach realizacji  zadania: wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych 
mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw (art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o Instytucie). 

21  Wyjaśnienia Dyrektora. 
22  Zarządzenie nr 5 z dnia 5 listopada 2018 r. Dyrektora Instytutu, tj. Instrukcja w sprawie obiegu oraz kontroli dokumentów 

księgowych. 
23  Faktura, tłumaczenie faktury – kwota 87 899,24 zł, umowa o dzieło z 17 czerwca 2019 r., potwierdzenie realizacji 

projektu. 
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Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu przelew był dokonywany za pośrednictwem banku BGK 
w forintach, a ten bezpośrednio przeliczył należność na złotówki. 

c. W umowie o dzieło nr 46/2019 na sporządzenie analizy dotyczącej węgierskiej polityki
zagranicznej i obronnej w latach 2010–2019 nie określono jednoznacznie wynagrodzenia za
wykonanie umowy. W § 5 ust. 1 umowy podano jedynie stawkę brutto za znak – 0,10 zł, bez
określenia maksymalnej liczby znaków. Nieokreślenie jednoznacznie wysokości wynagrodzenia
było, zdaniem NIK, nierzetelne. Wypłaty dokonano na kwotę 8,7 tys. zł.

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że zleceniobiorca przedstawił fakturę zgodną z wartością
(obliczeniem znaków zestawionych w tabeli).

Opisane powyżej ustalenia były zbieżne z ustaleniami opisanymi w raporcie z audytu 
przeprowadzonego w dniach od 17 stycznia do 21 lutego 2020 r. przez Kancelarię Biegłych 
Rewidentów Wioletta Plaga sp. z o.o. dotyczącym „Oceny stosowanego systemu rachunkowości 
i poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.”  
Ponadto w ww. Raporcie stwierdzono m.in. że, w dokumencie „Zasady polityki rachunkowości” 
w części zatytułowanej „opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania 
dochodów i wydatków budżetowych” opisano tytuły, które nie występują w Instytucie24, „zasady 
ustalania wyniku finansowego” nie wskazują, według którego wariantu sporządzany jest rachunek 
zysków i strat i zawierają informacje nieaktualne (opis wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych).  
W podsumowaniu raportu z dnia 24 lutego 2020 r. stwierdzono m.in., że wymienione uchybienia nie 
mają istotnego wpływu na całokształt działalności statutowej Instytutu, a księgi rachunkowe mogą 
stanowić podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

4.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

W poszczególnych miesiącach 2019 r. nadwyżki wolnych środków w Instytucie wahały się od 
420 tys. zł do 1800 tys. zł, a stan środków pieniężnych na koniec roku 2019 wynosił 613,7 tys. zł. 
Niewykorzystane środki zostały zwrócone w styczniu 2020 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

W 2019 r. Instytut nie lokował wolnych środków, gdyż przychodami Instytutu były tylko środki 
pochodzące z dotacji budżetu25.  

W ocenie Dyrektora Instytutu pierwszy rok działalności, formuły konkursów oraz inne statutowe 
działania uniemożliwiały zachowanie w pełni przewidywalnego i płynnego zarządzania finansami 
będącymi w dyspozycji Instytutu. Podsumowanie gospodarki finansami w roku 2019 pozwoli na 
racjonalne i ekonomiczne planowanie zagospodarowywania wolnych środków w poszczególnych 
miesiącach. 

Nie stwierdzono, aby w 2019 r. w Instytucie miały miejsce przypadki zapłaty odsetek za 
nieterminową zapłatę należności. 

4.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W planie finansowym w układzie zadaniowym na 2019 r, w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem, 
IWPW realizował zadanie: 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady 
Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, podzadanie: Obsługa i koordynacja prac 
rządu i działanie: Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji 
decyzji o charakterze strategicznym. Celem realizacji podzadania i działania była: Budowa nowej 
świadomości dotyczącej współpracy polsko-węgierskiej. 
W zatwierdzonym w dniu 5 marca 2019 r. Planie finansowym Instytutu na 2019 rok, w części Opis 
głównych działań Instytutu na 2019 r., zaplanowano siedem zadań.  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy o Instytucie, Dyrektor Instytutu przedstawił do zatwierdzenia 
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szczegółową Informację Opisową z Działalności Instytutu 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za rok 201926.  

24  Np. rzeczowe składniki aktywów obrotowych jak zapasy. 
25  Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki dokonują lokat wolnych środków z wyjątkiem środków 

pochodzących z dotacji z budżetu. 
26  Sprawozdanie zostało złożone 3 marca 2020 r. do Dyrektora Biura Budżetowo – Finansowego Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów oraz skorygowane w dniu 26.03.2020 r. 
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Dla zwymiarowania stopnia realizacji zadania, podzadania i działania w 2019 r. przyjęto następujący 
miernik: „Cykliczna ocena informacji, wyników badań i analiz dotyczących realizacji celów Instytutu”, 
o wartości co najmniej 70% wartości mierników określonych dla poszczególnych zadań. Wartość
miernika osiągnięta na koniec 2019 r. wyniosła 77,33%.
W toku kontroli ustalono, że Instytut zrealizował wszystkie zadania zaplanowane do wykonania na
2019 r. Do zadań tych należały:
1. Organizacja II edycji Uniwersytetu Letniego w Krasiczynie (miernik – organizacja wydarzenia,

wykonanie miernika – 100 %).
Zadanie realizowano w celu budowania młodych elit poprzez dostarczanie najbardziej aktualnej
wiedzy z zakresu bieżącej polityki i gospodarki, a także nauki, kultury i sportu Polski i Węgier.
Podczas ww. wydarzenia odbyły się spotkania m.in. z marszałkiem i wicemarszałkiem Sejmu
i wiceprzewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego na temat parlamentaryzmu
oraz zasad integracji europejskiej, z uwzględnieniem narodowych tożsamości i zwyczajów.
Odbyły się także wykłady i dyskusje m.in. na temat „Chrześcijaństwo jako fundament kultury
i przyjaźni polsko-węgierskiej”, „Unia Europejska. Nowe władze”, „Internet – nośnik kultury czy
anty kultury”. W czasie spotkania przeprowadzono ankietę dotyczącą jego oceny, a także
oczekiwań tematycznych na kolejne edycje. Ponad trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało,
że konferencja poszerzyła ich wiedzę o Polsce i Węgrzech. Spotkanie spełniło zakładane przez
Instytut cele – przekazanie konkretnej wiedzy młodzieży o obu krajach i sytuacji
międzynarodowej wokół nich panującej.

2. Rozbudowa portalu informacyjnego w języku polskim, węgierskim i angielskim (miernik
– stosunek liczby odwiedzających portal w styczniu 2019 r. do liczby odwiedzających w grudniu
tego roku, wykonanie miernika – 76,59%;).
Zadanie realizowano w celu  prezentowania wiedzy o Polsce i Węgrzech, zarówno historycznej
jak  bieżących wydarzeń. Funkcjonowanie strony internetowej Instytutu zawiera elementy
wszystkich zadań wpisanych w ustawie o Instytucie. Codziennie zamieszczane są na niej co
najmniej trzy artykuły. Portal stanowi kompendium wiedzy o obu krajach.

3. Dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (miernik
– wykorzystanie środków planowanych na realizację projektów, wykonanie miernika – 98,52%).
Zadanie realizowano w celu pobudzania zainteresowania tematem szeroko rozumianej
współpracy polsko-węgierskiej. W ramach zadania zrealizowano 40 projektów, m.in.
międzynarodowe rajdy, wyścigi, konferencje naukowe, spotkania, konkursy, dokumentacje
zdjęciowe i filmy.

4. Sesja naukowa z okazji zjazdu polskich studentów hungarystyki oraz węgierskich studentów
polonistyki – „Szlakami przyjaźni” (miernik – skala zrealizowanych spotkań polskich studentów
hungarystyki i węgierskich studentów polonistyki, wykonanie miernika – 100%).
Zadanie realizowano w celu wspierania współpracy naukowej.

5. Przydzielenie (w drodze konkursu) stypendiów na przedsięwzięcia związane ze współpracą
polsko-węgierską (miernik – wykorzystanie środków na stypendia, wykonanie miernika
– 66,18%).
Realizacja zadania służyć miała rozwojowi zainteresowania  tematami naukowymi
i oświatowymi związanymi z Polską, Węgrami, a przez to prowadzić do osobistego rozwoju.
Komisja wybrała do realizacji 14 projektów m.in. opracowanie i przygotowanie do wydania
skryptu z zakresu gramatyki języka węgierskiego (ostatni wydano przed 50 laty), kwerendę
w archiwum Instytutu Hoovera dotyczącą postaci J`anosa Esterh`azyego, przeprowadzenie
badań dokumentujących życie obywateli węgierskich mieszkających w Polsce, czego efektem był
krótkometrażowy film dokumentalny.

6. Przygotowanie analiz przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie
wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Polski i Węgier27 (miernik – stopień wykonania analiz
przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, realizacja miernika – 100%).
Zadanie zrealizowano poprzez przygotowanie m.in. badania węgierskiej opinii publicznej
zlecone przez Instytut na potrzeby Centrum Analiz Strategicznych, wydanie napisanej przez
Łukasza Kobeszko specjalnie dla Węgrów książki „Dobra zmiana”, przygotowanie
m.in. następujących opracowań: „Wizerunek Polski na Węgrzech. Tezy.”, „Węgierska polityka
zagraniczna i obronna w latach 2010–2019”, publikowanie artykułów po polsku, węgiersku
i angielsku na portalu Instytutu www.kurier.plus.

7. Nauka języka polskiego w węgierskich szkołach średnich.

27  W ramach realizacji zadania: analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających 
na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier (art. 5 ust. 2 pkt 6) ustawy o Instytucie.  

http://www.kurier.plus/
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Zadanie realizowano w celu powiększania liczby uczestników lekcji języka polskiego jako 
podstawy zainteresowania danym krajem, a także pobudzenie do kształcenia w szkołach 
wyższego szczebla. Nauczanie języka polskiego  prowadzone było w 4 liceach na Węgrzech. 
Nie określono miernika dla tego zadania. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu spowodowane było to trudnością oceny prowadzonej nauki języka 
polskiego i jej efektów ze względu na podział roku szkolnego, różny od okresu rocznego 
sprawozdania finansowego. Pierwsze półrocze 2019 r. było czasem zorganizowanej nauki języka 
polskiego, natomiast w drugim półroczu zajęcia rozpoczęły się od nowej rekrutacji, podziału uczniów 
na grupy, w tym ustalania ich stopnia znajomości języka. Dyrektor poinformował ponadto, że miał 
świadomość, że mimo wykonania zadania brak wyliczenia dla niego wartości miernika obniża 
wartość miernika dla wszystkich zadań.  

W informacji przesłanej przez Instytut do KPRM, dotyczącej osiągniętej za 2019 rok wartości 
miernika pn. „Cykliczna ocena informacji, wyników badań i analiz dotyczących realizacji celów 
Instytutu”28 przedstawiono sposób wyliczenia mierników dla poszczególnych zadań.   

W Instytucie nie opracowano planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. ani procedur oceny 
efektywności wykonania zadań. Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu monitorowanie realizacji celów 
i zadań dokonywane było przez pracowników Instytutu na cotygodniowych naradach, na których 
określano i wyznaczano zadania merytoryczne do realizacji bieżącej, plany na kolejne okresy oraz 
dokonywano analizy prowadzonych projektów. Po zakończeniu realizacji dokonywana była ich ocena 
uwzględniająca zawartość danego zadania i stopień jego realizacji. 
 Instytut sporządził na 2019 r. następujące plany: plan finansowy w układzie zadaniowym na lata 
2019-2021 i plan finansowy w układzie zadaniowym na 2019 r., plan finansowy w układzie 
memoriałowym i plan działalności Instytutu.  

Dyrektor w 2019 r. złożył do KPRM następujące sprawozdania: z wykonania wskaźnika miernika 
w układzie zadaniowym budżetu29, z działalności za 2018 r.30, z opisu wykonania miernika 
w 2018 r.31, finansowe za rok 201832, z działalności za 2018 r.33, a w 2020 r. z wykonania planu 
finansowego w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.34, 
z wykonania planu finansowego za 2019 r., z działalności za 2019 r., finansowe za 2019 r.35 

4.2. SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Instytut sprawozdań za 2019 r.: 

− z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej – Szczegółowej informacji opisowej
z działalności IWPW,

− z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2)
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).

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje negatywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę 
sprawozdania.  

Przeprowadzona kontrola prawidłowości  ich sporządzania wykazała, że: 

1. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Instytutu nieprawidłowo wykazano niżej
wymienione kwoty wydatków/kosztów, w łącznej wysokości 465,5 tys. zł (8,9% kosztów Instytutu):
− 60,7 tys. zł z tytułu opłat bankowych; 2,2 tys. zł z tytułu usług korektorskich; 171,2 tys. zł z tytułu

organizacji konferencji – które nie występowały w zestawieniu obrotów i sald,

28  Pismo z 30 stycznia 2020 r. 
29  14 luty 2019 r. 
30  25 luty 2019 r. 
31  27 luty 2019 r. 
32  19 maja 2019 r. 
33  25 czerwiec 2019 r. 
34  5 czerwiec 2019 r. 
35  Złożone 3 marca 2020 r., skorygowane 26 marca 2020 r. 
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− 85,8 tys. zł z tytułu usług transportowych, podczas gdy w zestawieniu obrotów i sald kwota ta
wyniosła łącznie 74,1 tys. zł, tj. z wyłączeniem kwoty 11,7 tys. zł – podróże obce.

− 132,3 tys. zł z tytułu kaucji za wynajem nieruchomości, w pozycji dotyczącej podatków i opłat
(koszty), podczas gdy kaucja podlegająca zwrotowi nie stanowi kosztu;

Wymienione kwoty, ujęte w ww. sprawozdaniu, nie były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej.   
Ponadto nieprawidłowo zaewidencjonowano 8,9 tys. zł z tytułu prac programistycznych oraz 4,4 tys. zł 
z tytułu opłat pocztowych, w § dotyczącym materiałów i energii, zamiast usług obcych. 

Przyczyną ww. błędów, wg wyjaśnień Dyrektora, była presja czasu. W złożonej w KPRM w dniu 
3 marca br. „Szczegółowej informacji opisowej z działalności IWPW” wpisano wysokość kaucji 
mieszkaniowych w poniesione przez Instytut koszty. W korekcie „Szczegółowej informacji ….” 
wpisano je jako należność długoterminową. Instytut dokonał korekty „Szczegółowej informacji 
opisowej z działalności Instytutu za 2019 rok”, w której poprawiono również pozostałe błędy.  

2. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie
zadaniowym (RB-BZ2 za 2019 r.), sporządzonym w układzie memoriałowym, wykazano kwotę
wydatków w wysokości 5371,3 tys. zł, tj. kwotę zawyżoną o 132,3 tys. zł (tj. o 2,6%)36.
Instytut dokonał korekty sprawozdania RB-BZ2 w zakresie ujęcia prawidłowej kwoty kosztów
w wysokości 5239,0 tys. zł.

3. W sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2019 r. nie ujęto kwot należności w łącznej wysokości
136,2 tys. zł, w tym 3,9 tys. zł z tytułu podatku od umów cywilno-prawnych i podatku
zryczałtowanego i 132,3 tys. zł z tytułu wpłaconej kaucji za wynajem nieruchomości (co stanowiło
89,9% należności ogółem Instytutu). Powyższe było niezgodne z § 13 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 załącznika
nr 9 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Przyczyną powyższego było błędne zakwalifikowanie tych wydatków do kosztów. Instytut dokonał 
korekty sprawozdania RB-N w zakresie ujęcia kwoty 3,9 tys. zł, natomiast w stosunku do kwoty 
132,3 zł Instytut planuje złożyć korektę sprawozdania. 

Sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych w przepisach rozporządzeń Ministra 
Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak też poprawnie pod 
względem formalno-rachunkowym. 

4. W Instytucie nie opracowano i nie wdrożono procedur sporządzania, w tym weryfikacji
sprawozdań, a ponadto nie sporządzono na 2019 r. rejestru ryzyka, w szczególności w zakresie ryzyk
związanych ze sporządzaniem sprawozdań. Nie wprowadzono też innych mechanizmów kontroli
zarządczej, które zapewniałyby poprawność i rzetelność sporządzania sprawozdań na podstawie
wiarygodnie prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Powyższe było niezgodne ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych37

(od B.7 do B.9).

W kwestii identyfikacji ryzyka Dyrektor Instytutu wyjaśnił m.in., że identyfikacja ryzyka odnośnie 
celów i zadań została sformułowana w dokumencie: „Opis głównych działań Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w roku 2019” z dnia 14 stycznia 2019 r. przekazanym do 
KPRM.   

Zdaniem NIK wskazany przez Dyrektora Instytutu dokument nie spełnia wymogów standardów 
kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, gdyż nie określa wartości ryzyka ani 
też wielkości jego składowych (prawdopodobieństwa i skutku), nie zaprojektowano w nim też 
odpowiedniej reakcji na ryzyko.  

Brak procedur w zakresie sporządzania, w tym weryfikacji, sprawozdań finansowych oraz 
stwierdzone nieprawidłowości w ich sporządzaniu świadczą o nieskutecznej kontroli zarządczej 
w Instytucie. 
Suma wykonanych kosztów i przychodów, przedstawionych w Szczegółowej informacji opisowej 
z działalności Instytutu za 2019 r., w części Realizacja Planu Finansowego Instytutu za 2019 r. jak 

36  Suma stwierdzonych nieprawidłowości w kwocie będącej średnią arytmetyczną wydatków i zobowiązań  IWPW wyniosła 
4,9%. 

37  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych – Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84. 
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i kwota kosztów ogółem przedstawiona w sprawozdaniu RB-BZ2 była również dwukrotnie 
kwestionowana przez KPRM w pismach nr BBF.WPA.6120.2.1.2020.KKB(24) z 19 marca 2020 r. 
i w piśmie z 2 kwietnia 2020 r. (bez numeru). 
Ponadto KPRM zakwestionowała dane przedstawione w części pn. Sprawozdanie opisowe za 2019 r., 
m.in. w zakresie kwoty podanej w pkt 1 Materiały i energia, wskazała zdublowanie kwoty kosztów
podróży członków komisji konkursowych podane w pkt 2 Usługi obce oraz kwotę zwróconą
w styczniu 2020 r. do KPRM. Instytut dwukrotnie dokonywał korekt38 tego sprawozdania
m.in. w zakresie wykazanych kosztów i przychodów.

38  Korekta z 26 marca 2020 i korekta z 6 kwietnia 2020 r. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE
Do wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 kwietnia 2020 r. Dyrektor IWPW złożył dziewięć zastrzeżeń 
dotyczących zawartych w nim ustaleń, ocen i wniosków. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej 
w Najwyższej Izbie Kontroli, po ich rozpatrzeniu,  uchwałą z dnia 1 czerwca 2020 r. 
(KPK-KPO.443.073.220) uwzględnił jedno zastrzeżenie w całości,  jedno w części, a w pozostałym 
zakresie oddalił zastrzeżenia. 
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ – INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM.
WACŁAWA FELCZAKA

Oceny wykonania planu finansowego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 
dokonano stosując kryteria39 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku40. 

Przychody (P):   5 239,0 tys. zł  

Koszty (K):  5 239,0 tys. zł   

Łączna kwota (G = P + K):   10 478,0 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie: (Wp = P : G): 0,5 

Waga kosztów w łącznej kwocie:   (Wk = K : G) : 0,5 

Nieprawidłowości w przychodach:   0,00 zł 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   5 

Nieprawidłowości w kosztach :    2,7 tys. zł 

Obniżenie oceny cząstkowej kosztów ze względu na stwierdzone nieprawidłowości: niewystarczająca 
kontrola finansowa, skutkująca błędami w zakresie poprawności formalnej dowodów księgowych, 
dekretacji i ich ewidencji, polityka rachunkowości nie zawierała wszystkich elementów wymaganych 
przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości, nie zatrudniono głównego księgowego i nie utworzono 
funduszu stypendialnego, wykonano koszty/wydatki na ubezpieczenia społeczne wyższe o 2,7 tys. zł 
(0,052 % kosztów ogółem) niż zaplanowane, bez dokonania zmiany w rocznym planie finansowym. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok) :    3 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO41: 5 x 0,5+3 x 0,5 = 4

Opinia o sprawozdaniach:   negatywna 

Ocena ogólna: w formie opisowej 

39 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
40 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
41  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

IM. WACŁAWA FELCZAKA W WARSZAWIE

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan wg  
ustawy 
budże-
towej1) 

Plan  
po 

zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka w Warszawie  

1. Zadanie wynikające z ustawy 
(nazwa) 

1.1. 

Przekazywanie młodym 
pokoleniom znaczenia tradycji 
polsko-węgierskiej; 
wzmacnianie współpracy 
i nawiązywanie kontaktów 
między przedstawicielami 
młodego pokolenia, 
w szczególności w dziedzinie 
kultury i sportu; wspieranie 
współpracy naukowej, inicjatyw 
oraz projektów naukowych i 
oświatowych mających na celu 
wzajemne poznanie języka, 
kultury, historii i polityki obu 
państw; wspieranie wzajemnej 
myśli innowacyjnej polsko- 
-węgierskich organizacji 
kulturalnych, gospodarczych 
i politycznych w celu
wzmacniania konkurencyjności
obu państw;  finansowanie
lub dofinansowanie
przedsięwzięć na rzecz
współpracy polsko- 
-węgierskiej; analiza przemian 
politycznych, gospodarczych i
społecznych w Europie,
wpływających
na bezpieczeństwo i rozwój 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i Węgier42

1 056,8 6 000,0 6 000,0 5 239,0 567,8 495,7 87,3 87,3 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek roku 

1  Środki obrotowe, w tym: 0,0 0,0 0,0 93,1 - - - - 

1.1. Środki pieniężne 0,0 0,0 0,0 93,1 - - - - 

1.2. Należności krótkoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 
II. Przychody ogółem 1 056,8 6 000,0 6 000,0 5 239,0 567,8 495,7 87,3 87,3 

1. Przychody z prowadzonej 
działalności 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2. Dotacja z budżetu państwa 1 056,8 6 000,0 6 000,0 5 239,0 567,8 495,7 87,3 87,3 
III. Koszty 1 056,8 6 000,0 6 000,0 5 239,0 567,8 495,7 87,3 87,3 

1 Koszty funkcjonowania 1 056,8 4 326,0 4 326,0 3 589,8 409,3 339,7 83,0 83,0 

1.1 Amortyzacja 0,0 
0,0 0,0 0,0 

- - - - 

1.2 Materiały i energia 134,8 83,0 443,0 377,4 61,6 280,0 454, 85,2 

42  W Instytucie nie opracowano planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. ani innego planu, prezentującego koszty w podziale 
na poszczególne zadania wynikające z ustawy o Instytucie. 
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1.3 Usługi obce 541,2 1 664,0 1 835,1 1 528,7 307,5 282,5 91,9 83,3 

1.4 Wynagrodzenia z tego: 318,6 1 584,0 1 324,0 1 229,6 497,2 385,9 77,6 92,9 

1.4.1 Osobowe 207,0 904,0 904,0 847,5 436,7 409,4 93,8 93,8 

1.4.2 Bezosobowe 111,6 680,0 420,0 382,1 609,9 342,7 56,2 91,0 

1.5 Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 0,2 310,0 310,0 198,5 155000,0 99250,0 64,0 64,0 

1.6 Składki, z tego na: 47,7 185,0 185,0 184,9 387,8 387,6 99,9 99,9 

1.6.1 Ubezpieczenia społeczne 43,8 163,0 163,0 165,7 372,1 378,3 101,
7 

101,
7 

1.6.2 Fundusz Pracy 3,9 22,0 22,0 19,2 564,1 492,3 87,3 87,3 

1.7. Podatki i opłaty 0,0 0,0 138,9 132,3 - - - 95,2 

1.8 Pozostałe koszty 
funkcjonowania 14,3 500,0 90,0 70,7 3496,5 494,4 14,1 78,6 

2. Koszty realizacji zadań,  
w tym: 0,0 1 674,0 1 674,0 1 649,2 - - 98,5 98,5 

2.1 Środki przekazane innym 
podmiotom 0,0 1 674,0 1 674,0 1 649,2 - - 98,5 98,5 

IV. Stan na koniec roku 93,1 0,0 0,0 761,1 - 817,5 - - 

1. Środki obrotowe, w tym: 93,1 0,0 0,0 628,8 - 674,7 - - 

1.1. Środki pieniężne 93,1 0,0 0,0 613,7 - 658,5 - - 

1.2. Należności krótkoterminowe 0,0 0,0 0,0 19,2 - - - - 

2. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 132,3 - - - - 

3. Zobowiązania (niewymagalne, 
krótkoterminowe) 0,0 0,0 0,0 4,1 

- - - - 

Część  B i C− Dane uzupełniające 

1. 

Zobowiązania zaliczanie do 
państwowego długu 
publicznego wg wartości 
nominalnej 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2. 

Wolne środki finansowe 
przekazane w zarządzanie  
lub depozyt u Ministra 
Finansów – depozyty overnight 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu 
finansowego zweryfikowanego przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
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6.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
9. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 
10. Minister - Członek Rady Ministrów wykonujący zadania Szefa Kancelarii  

Prezesa Rady Ministrów 
11. Minister Finansów 
12. Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak
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