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1. WPROWADZENIE 
Część 16 budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Dysponentem części budżetowej 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej: Szef KPRM), będący 
jednocześnie dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. W ramach 
części 16 finansowano określone w przepisach zadania w zakresie 
m.in. zapewnienia obsługi merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, technicznej 
i kancelaryjno-biurowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, 
wiceprezesów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady 
Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej, jak również pełnomocników Rządu, 
komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych 
organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych (gdy tak 
stanowiły przepisy o ich utworzeniu). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji2, z mocą 
od dnia 6 października 2020 r., zniesione zostało Ministerstwo Cyfryzacji, 
a pracownicy dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący sprawy 
działu informatyzacja zostali włączeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Cyfryzacji3, obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontroli zostały 
poddane jednostki nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, tj.: Fundacja 
Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej: CBOS) oraz Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej (dalej: COAR lub Centrum).   

Z uwagi na zmianę podmiotów wykonujących prawa z akcji Skarbu Państwa, 
przeniesienia między częściami budżetu państwa4 oraz zmianę ustawy 
budżetowej5, plan dochodów dla części 16 został w trakcie roku zmniejszony 
o 980 000 tys. zł (kwotę przeniesiono do części 55 – Aktywa Państwowe) 
i ustalony na 2969,0 tys. zł.  

W 2020 r. w części 16 dochody wyniosły 3584,1 tys. zł, co stanowiło 0,0009% 
całości uzyskanych dochodów budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w wysokości 11 119 098,3 tys. zł., co stanowiło 2,2% całości 
poniesionych wydatków budżetu państwa. Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 9436,3 tys. zł, co stanowiło 0,01% całości wydatków 
budżetu środków europejskich. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 (dalej: ustawa o NIK). 

 
 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
2  Dz.U. poz. 1730. 
3  Dz.U. poz. 1716. 
4  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r.  w sprawie wykazu spółek, 

w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie 
Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe 
spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2369). 

5  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. 
poz. 1919). 

6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów  
w związku 
z wykonywaniem budżetu 
państwa. 

Zakres kontroli m.in.: 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 

- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 

- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1  
(dalej: ufp), w tym: 
a)  nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek, 
b) nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 16  
– Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 
 
Jednostka kontrolowana: 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 
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2. OCENA OGÓLNA 
Kontrola wydatków zrealizowanych w części 16 wykazała, że poza 
stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydatki zostały poniesione zgodnie 
z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w ufp 
i aktach wykonawczych, na zadania służące realizacji celów jednostki. Szef 
KPRM wykonując budżet państwa w 2020 r. w części 16 zrealizował wydatki 
w granicach kwot określonych w planie finansowym oraz w granicach 
określonych przepisami upoważnień i celów działalności Kancelarii. 
Nieprawidłowości polegały na: 
- niedopełnieniu obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do projektu umowy zawartej z LOT S.A. 
w ramach rządowego programu #LotDoDomu oraz nierzetelnym 
rozliczeniu wykonania usługi w ramach tej umowy; 

- niezgodnym z warunkami umowy rozliczeniu wydatku, co skutkowało 
zawyżeniem należnego dostawcy wynagrodzenia o 236,8 tys. zł; 

- nieprzestrzeganiu ustalonych w KPRM procedur dotyczących udzielania 
dotacji na realizację zadań publicznych w trybie art. 11b ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie7 
(dalej: udpp); 

- niezaktualizowaniu planu finansowego KPRM w sytuacji rezygnacji 
z finansowania zadania.  

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone 
nieprawidłowości spowodowały obniżenie oceny ogólnej do opisowej. 
Nieprawidłowości te, a także opisane w rozdziale 5. Ustalenia innych kontroli 
dotyczące planowania i wykorzystania przez KPRM środków z rezerw oraz 
planowania i realizacji zadań finansowanych środkami dotacji celowych 
przez CBOS i COAR, świadczą, że nadzór, o którym mowa w art. 175 ust. 1 i 2 
ufp sprawowany przez Szefa KPRM nie był w pełni skuteczny. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów: 

- 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 (Rb-28 Programy); 

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

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

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 
16 została przedstawiona w załączniku nr 7.2. do niniejszej informacji. 

                                                           
7  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.  

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie opisowej 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów  
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3. WNIOSKI I UWAGA 
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała 
m.in. o wyegzekwowanie od KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM) nienależnie 
zapłaconej kwoty 236 817,04 zł, zapewnienie zgodnego z warunkami umowy 
oraz rzetelnego rozliczania wydatków wynikających z umów zawieranych 
przez KPRM z kontrahentami. Wnioskowano także, podobnie jak w 2019 roku, 
o przestrzeganie ustalonych w KPRM procedur dotyczących udzielania dotacji 
na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, co w ocenie NIK 
korzystnie wpłynie na transparentność dysponowania środkami publicznymi 
przyznawanymi podmiotom zewnętrznym na realizację zadań publicznych. 

Również kontrola planowania i wykorzystania rezerw budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich przeprowadzona w KPRM przez Departament 
Budżetu i Finansów NIK8, wykazała m.in. nieprzestrzeganie ww. procedur oraz 
brak transparentności procesu rozpatrywania wniosków i podejmowania 
decyzji o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej.  

 

NIK w ostatnich dwóch latach, w związku z ustaleniami kontroli w podmiotach 
nadzorowanych (Polski Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy Polsko- 
Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, Instytut Zachodni 
im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Polska Agencja Kosmiczna, 
Centrum Badania Opinii Społecznej) wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów, 
jako organu nadzorującego, o zapewnienie wzmożonych działań nadzorczych 
ukierunkowanych na eliminowanie stwierdzonych w tych jednostkach 
nieprawidłowości. Działania takie – jak wskazują kolejne kontrole NIK – są 
podejmowane. NIK zwraca uwagę na zasadność kontynuowania takiej praktyki 
i wzmożenie nadzoru także w odniesieniu do kolejnych – objętych tegoroczną 
kontrolą – podmiotów, w których NIK stwierdziła nieprawidłowości 
w planowaniu (COAR) i realizacji (CBOS) wydatków finansowanych dotacjami 
z budżetu państwa.  

 

 

                                                           
8  Kontrola nr P/20/012 Planowanie i wykorzystanie rezerw budżetu państwa i budżetu środków 

europejskich obejmująca okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz działania 
wcześniejsze i późniejsze mające wpływ na zagadnienia w kontrolowanym okresie. 

Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów 

 

Prezes Rady Ministrów 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 16  
– KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego.  

W ustawie budżetowej na rok 20209 dochody budżetu państwa w części 16 zostały zaplanowane 
w kwocie 980 725,0 tys. zł. Z uwagi na zmianę podmiotów wykonujących prawa z akcji Skarbu 
Państwa, przeniesienia między częściami budżetu państwa10 oraz zmianę ustawy budżetowej11, plan 
dochodów został ustalony na kwotę 2969,0 tys. zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3584,1 tys. zł, 
tj. o 20,7% wyższej niż zaplanowano, głównie z dywidendy od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: 
ARP) (2750,0 tys. zł), która stanowiła 65,5% zrealizowanych dochodów w części 1612. Wyższe niż 
planowano dochody uzyskano głównie ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem (620,7 tys. zł), wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych naliczonych i przekazanych przez Rzecznika 
Finansowego (130,0 tys. zł), wpływów z  rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (43,0 tys. zł).  

Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, na koniec 2020 r. w części 
16 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 551,1 tys. zł, w tym zaległości netto stanowiły 
551,1 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. należności wzrosły o 15,9 tys. zł, a zaległości netto 
o 37,8 tys. zł.  

Na kwotę należności i zaległości składały się głównie należne wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
(308,0 tys. zł), ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
(10,3 tys. zł), z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur (19,3 tys. zł).  

Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w  załączniku nr 7.3. do niniejszej informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki zrealizowano w kwocie 11 119 098,3 tys. zł, co stanowiło 98,5% planu po zmianach, w tym 
wydatki niewygasające stanowiły 419 064,5 tys. zł. W porównaniu do roku 2019 wydatki były 
wyższe o 10 783 864,8 tys. zł, tj. o 3 216,8%. Tak znaczny wzrost wynikał z finansowania (głównie 
środkami przeniesionymi do części 16 z rezerwy celowej budżetu państwa) podejmowanych 
w 2020 r. działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, takich jak: 

- zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (9 567 516,3 tys. zł); 

                                                           
9  Ustawa budżetowa na 2020 r. z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
10  W związku z utratą uprawnień z akcji/udziałów, która była rezultatem wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż 
Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, plan dochodów zmniejszono do 725,0 tys. zł, a kwotę 980 000 tys. zł przeniesiono 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów 
i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 do części 55 – Aktywa 
Państwowe (Dz. U. poz. 1401). 

11  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919). 
12  W stosunku do spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w której uprawnienia z akcji Skarbu Państwa Prezes Rady 

Ministrów wykonywał nieprzerwanie w  2020, wykonana dywidenda wyniosła 2 750 000 zł, natomiast planowana 
wynosiła 2500,0 tys. zł. Uchwalona przez Walne Zgromadzenie wysokość dywidendy była zgodna z wnioskiem Zarządu 
ARP pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą.  
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- sfinansowanie rządowych Programów #LotDoDomu i #CargoDlaPolski służących pomocy 
osobom, które z powodu zakazu wykonywania lotów międzynarodowych nie miały możliwości 
lub miały utrudniony powrót do kraju oraz sprowadzeniu drogą lotniczą towarów służących 
przeciwdziałaniu COVID-19 (426 615,1 tys. zł); 

- realizacja umów na dostarczenie środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania COVID-19, zawartych z ARP S.A., KGHM i Grupą LOTOS S.A. (825 479,9 tys. zł); 

- usprawnienie komunikacji w ramach administracji oraz przeprowadzenie kampanii 
informowania obywateli o przeciwdziałaniu i profilaktyce zachorowań na wirusowe choroby 
zakaźne (33 000,0 tys. zł). 

Ze środków przeniesionych z rezerw budżetu państwa w łącznej kwocie 10 961 292,8 tys. zł 
wykorzystano 10 411 538,8 tys. zł, z tego z rezerwy celowej 10 348 940 tys. zł, tj. 94,42%, 
a z rezerwy ogólnej 62 598,1 tys. zł, tj. 94,78%. Badanie wykorzystania środków przeniesionych 
z rezerw: celowej i ogólnej w kwocie 9 578 433,6 tys. zł (tj. 92,0% wykorzystanych rezerw) 
wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwa została 
utworzona. Cała badana kwota, stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów utworzenia nowej 
rezerwy celowej i wpłaty środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, została 31 grudnia 
2020 r. wpłacona do obsługującego ten fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W związku z nadmiarem środków Szef KPRM, jako dysponent części 16, na podstawie art. 177 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął sześć decyzji o blokowaniu wydatków budżetu państwa na łączną 
kwotę 27 180,7 tys. zł. Blokad tych dokonano niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności 
przewidzianych w art. 177 ust. 1 ufp. Nadmiar powstał w związku z sytuacją epidemiczną 
i zmniejszeniem liczby wizyt i spotkań zagranicznych, a także zmniejszeniem środków na 
wynagrodzenia, niepełnym wykorzystaniem środków na zadania inwestycyjne oraz niższym niż 
planowano wykorzystaniem środków na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach 
PO WER. 

Szef KPRM dokonał również blokady środków w wysokości 4856,0 tys. zł na skutek decyzji Prezesa 
Rady Ministrów13, na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych14.  

Wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w cz. 16 wyniosły 419 064,5 tys. zł i dotyczyły wyłącznie 
zadań zaplanowanych do wykonania w 2020 r. przed nowelizacją ustawy budżetowej. Największą 
kwotę (404 583,5 tys. zł) stanowiły niezrealizowane wydatki na zadania związane z umowami 
podpisanymi z ARP, LOTOS i KGHM, zobowiązanymi do dokonywania, na rachunek KPRM, zakupów 
niezbędnych do przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 do czasu zakończenia zagrożenia 
epidemicznego. Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
zapewniły finansowanie zobowiązań wynikających z powyższych umów oraz finansowanie innych 
zadań, których realizacja nie mogła się zakończyć w 2020 r. z uwagi na panującą pandemię. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r., według klasyfikacji budżetowej, zostało zawarte 
w załączniku 7.4. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 16 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Na dotacje (bez dotacji zaliczonych do wydatków majątkowych) wydatkowano 9 773 645,7 tys. zł 
(91,3% wydatków w części), co stanowiło 99,8% planu po zmianach (9 787 120,9 tys. zł). 
W porównaniu do 2019 r. wydatki te były wyższe o 9 627 850,9 tys. zł, tj. o 6 603,7%, głównie 
w związku z wpłatą do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków przeniesionych z rezerwy 
celowej oraz  przejęciem przez KPRM z Senatu RP zadań związanych z pomocą środowiskom 
polonijnym. W ramach tej grupy wydatkowano: na dotacje podmiotowe 57 949,4 tys. zł (91,2% planu 
po zmianach), na dotacje celowe 9 715 696,3 tys. zł (99,9% planu po zmianach). W ramach dotacji 
celowych, oprócz wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. wydatkowano 1749,5 tys. zł 
(89,8% planu po zmianach) na współfinansowanie projektów w ramach PO WER.  

Badanie próby wydatków na dotacje w kwocie 9 593 097,7 tys. zł wykazało, że znacząca część tej 
kwoty (9 567 516,3 tys. zł) została zgodnie z dyspozycją prezesa Rady Ministrów przekazana do 
Banku Gospodarstwa Krajowego jako wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

                                                           
13  Decyzja Prezesa RM z dnia 26 listopada 2020 r. wydana na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 

o blokadzie wydatków budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetowych. 
14  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
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Badanie 20 zadań finansowanych dotacjami celowymi na łączną kwotę 25 581,4 tys. zł wykazało, 
że dotacje przekazano na podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 
150 i 151 ust. 2 ufp. Dotacji udzielano na podstawie art. 11b ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w szczególnym trybie bez konkursu ofert, co w ocenie NIK obligowało 
dysponenta środków publicznych do zachowania szczególnej staranności dla zapewnienia 
udokumentowania i transparentności procesu wyboru ofert realizacji zadania publicznego. 

W przypadku siedmiu zadań rekomendowanych do finansowania dotacją przez Pełnomocnika Rządu 
do spraw Polonii i Polaków za Granicą, każdorazowo realizowano działania przewidziane 
w procedurze udzielania dotacji celowych przyjętej w KPRM, zapewniając tym samym przejrzystość 
procesu wyboru ofert. 

Natomiast w przypadku dziewięciu z 13 zadań na łączną kwotę 8211,8 tys. zł rekomendowanych 
przez Szefa KPRM procedura nie była przestrzegana, tj. Szef KPRM nie odniósł się pisemnie do opinii 
Zespołu do spraw rozpatrywania ofert (Zespół), co do zlecenia lub odmowy zlecenia realizacji 
zadania. W czterech przypadkach brak odniesienia dotyczył ofert, które w ocenie Zespołu, 
nie spełniały przesłanek określonych w art. 11b udpp. I tak: 

1) W ofercie na Generalny remont, przebudowę, rewaloryzację konserwatorską zabytkowego budynku 
i uruchomienie Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” w Przemyślu …  w ocenie Zespołu, 
nie wskazano, czym sytuacja oferenta różni się od sytuacji innych tego typu placówek i dlaczego 
w jego przypadku uzasadniona jest interwencja Prezesa Rady Ministrów podejmowana 
w szczególnym trybie. Zespół wskazał, że wsparcie oferty mogło jedynie punktowo poprawić 
sytuację pojedynczego ośrodka w kraju, budząc jednocześnie wątpliwości co do równego 
traktowania podmiotów, gdyż w przypadku ogłoszenia konkursu każdy podmiot miałby 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie. W ocenie Zespołu, zadanie nie miało pilnego, 
„ratunkowego” charakteru (np. konieczność zamknięcia budynku przed zimą i uniknięcie 
potencjalnych szkód), a zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie zadania 
wskazywało raczej na niedoszacowanie planowo realizowanej inwestycji; 

2) W ofercie na Prace wykończeniowe przy realizacji projektu rozbudowy zaplecza sportowego przy 
szkołach salezjańskich w Kniewie … w ocenie Zespołu, oferent nie wskazał, jaki szczególny interes 
publiczny lub społeczny zostanie zrealizowany w przypadku przedmiotowego zadania 
publicznego, nie uzasadnił również podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów interwencji 
w szczególnym trybie. Nie wskazano też korzyści, jakie miała odnieść społeczność lokalna, 
lub grupy inne niż uczniowie tych szkół. W ocenie Zespołu, naruszona została zasada 
konkurencyjności, Oferent nie wskazał, czym jego sytuacja różni się od sytuacji innych szkół 
odczuwających braki w zakresie infrastruktury sportowej, a zadanie nie miało pilnego, 
„ratunkowego” charakteru; 

3) W odniesieniu do oferty na Budowę hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą 
w Chojnicach…  Zespół zauważył, że potrzeba wzmocnienia jakościowego i ilościowego systemu 
opieki hospicyjno-opiekuńczej dotyczy całego kraju, a sytuacja Chojnic nie jest wyjątkowa. 
Zdaniem Zespołu, zadania tego typu powinny być realizowane w ramach systemowego wsparcia 
publicznego, zarówno ze strony rządu jak i jednostek samorządu terytorialnego, a nie w oparciu 
o punktową interwencję Prezesa Rady Ministrów dokonywaną w szczególnym trybie; 

4) Ofertę na Budowę punktu widokowego z platformą widokową i pomnikiem Chwały Kawalerii 
i Artylerii Konnej… Zespół ocenił jednogłośnie, że omawiane przedsięwzięcie nie ma charakteru 
zadania publicznego, oferent nie wskazał jaki istotny interes społeczny lub publiczny będzie 
realizowany, nie wskazano też konkretnej grupy będącej beneficjentem interwencji Prezesa 
Rady Ministrów podjętej w szczególnym trybie. Dodatkowo Zespół zauważył, że oferent nie jest 
właścicielem gruntu, na którym planowano zrealizować inwestycję. 

Szef KPRM wyjaśnił, że (…) dokumentem potwierdzającym decyzję jest pismo Szefa KPRM lub jego 
zastępcy, kierowane do RCL z prośbą o przygotowanie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. 
Taki sposób działania zapewnia istnienie stosownego śladu rewizyjnego. Przedmiotowe pismo jest 
bowiem równoznaczne z wyrażeniem woli przez Prezesa Rady Ministrów do dotowania danego 
zadania. Niemniej jednak, ostatecznym potwierdzeniem zgody na realizację danego zadania, w tym 
zadania publicznego, o którym mowa w art. 11b ust. 1 udpp jest podpisanie przez Prezesa Rady 
Ministrów stosownego zarządzenia w sprawie przyznania środków finansowych z ogólnej rezerwy 
budżetowej.  



Wyniki kontroli 

10 
 

NIK zauważyła, że z przyjętej w KPRM procedury jednoznacznie wynika, w jaki sposób Szef KPRM 
powinien udokumentować swoje stanowisko, co do rekomendacji Zespołu. Ze względu na 
szczególność udzielania dotacji na podstawie przepisu art. 11b udpp, wewnętrzne procedury 
powinny być tym bardziej przestrzegane, a działania Szefa KPRM dotyczące udzielenia dotacji 
podmiotowi, który nie uzyskał rekomendacji Zespołu powinny być uzasadnione. Stwierdzona 
nieprawidłowość oznacza także, że nie zostały zrealizowane zarówno wniosek NIK sprzed dwóch lat, 
jak i sformułowana w odpowiedzi deklaracja, że KPRM zwróci szczególną uwagę na aspekt ścisłego 
wypełniania postanowień procedury w celu uzyskania adnotacji Szefa KPRM na każdej notatce 
zawierającej rekomendacje lub brak rekomendacji wsparcia zadań publicznych w trybie art. 11b 
ww. ustawy.  

Zdaniem NIK, dysponowanie środkami publicznymi, w szczególności przyznawanymi organizacjom 
pożytku publicznego, powinno zawsze odbywać się na podstawie odpowiednich procedur, być 
transparentne i udokumentowane.  

NIK zwróciła też uwagę, że pomimo kilkukrotnego (w przypadku trzech na 13 zbadanych zadań) 
wskazywania przez Zespół na możliwość zasięgnięcia opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w przypadku ofert zadań dotyczących renowacji mogił wojennych, o opinie takie się nie 
zwracano. Nie podejmowano również działań w zakresie podnoszonej przez Zespół potrzeby 
systemowego zbadania kwestii wsparcia przez państwo placówek o charakterze opiekuńczym 
i hospicyjnym. Szef KPRM wyjaśnił, że sugestia zawarta w notatkach przewodniczących Zespołów nie 
jest wiążąca dla Prezesa Rady Ministrów. Notatki, jak już wielokrotnie wspominano przy okazji innych 
kontroli NIK, stanowią wyłącznie dokument wewnętrzny KPRM, a co za tym idzie mają charakter 
wyłącznie informacyjny. Ostateczna decyzja o przyznaniu bądź odmowie dotowania zadania ze źródła, 
jakim jest ogólna rezerwa budżetowa, należy do wyłącznych kompetencji Rady Ministrów oraz Prezesa 
Rady Ministrów. 

NIK nie twierdzi, że sugestie Zespołu są wiążące dla Prezesa Rady Ministrów, jednak biorąc pod 
uwagę szczególny charakter udzielania dotacji na podstawie przepisu art. 11b udpp, zasięgnięcie 
przez KPRM takich opinii przed podjęciem decyzji o sfinansowaniu zadania było celowe dla 
rzetelnego potwierdzenia istnienia, bądź nie, przesłanek do udzielenia dotacji w takim trybie. Warto 
podkreślić, że takie opinie uzyskiwano w Kancelarii każdorazowo w przypadku rozpatrywania ofert 
przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. 

Nieprzestrzeganie procedury rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego, o którym mowa 
w art. 11b udpp oraz brak transparentności procesu rozpatrywania wniosków i podejmowania 
decyzji o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej ujawniono także w kontroli planowania 
i wykorzystania rezerw budżetu państwa i budżetu środków europejskich przeprowadzonej w KPRM 
przez Departament Budżetu i Finansów NIK, której wyniki przedstawiono w rozdziale 5. Ustalenia 
innych kontroli. W rozdziale tym przedstawiono także nieprawidłowości przy realizacji 
finansowanych dotacją podmiotową zadań w CBOS.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 706,9 tys. zł (0,025% wydatków w części), 
co stanowiło 93,5% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. (6 478,2 tys. zł) wydatki te były 
niższe o 3 771,4 tys. zł, tj. o 139,3%. Poniesiono je m.in. na nagrody Prezesa Rady Ministrów 
za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne 
lub artystyczne (2 430,0 tys. zł), a także na świadczenia rzeczowe dla pracowników, w tym 
refundacje wydatków za szkolenia, studia, języki obce (142 tys. zł). 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 899 710,6 tys. zł (8,4% wydatków w części), 
co stanowiło 61,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. (165 787,4 tys. zł) wydatki były 
wyższe o 733 923,3 tys. zł, tj. o 442,7%, głównie w związku z finansowaniem dodatkowych zadań 
dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Dominującą pozycję w tej grupie 
stanowiły wydatki na zakupy towarów i usług (803 292,5 tys. zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń (88 045,6 tys. zł).  

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 9129,1 zł 
i w porównaniu do roku 2019 zmniejszyło się o 935,5 zł, tj. o 9,3%. Zmniejszenie wynikało głównie 
z braku wypłat w 2020 r. nagród kwartalnych dla pracowników KPRM, a także ze zmniejszenia 
zatrudnienia w grupie doradców i asystentów politycznych. Łącznie w 2020 r. pracownikom 
wypłacono 843,1 tys. zł nagród (średnio 1,2 tys. zł), tj. o 13 013,3 tys. zł mniej niż w 2019 r. 
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Stan zatrudnienia w KPRM na koniec 2020 r.15 wyniósł 689 osób i w porównaniu do roku 2019 
zmniejszył się o 10 osób. Zmniejszenie stanu zatrudnienia wynikało z przeniesienia pracowników 
z KPRM do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Aktywów Państwowych, 
a także z fluktuacji kadr, korzystania przez pracowników z zasiłków chorobowych, urlopów 
bezpłatnych i wychowawczych. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. zostały zawarte w załączniku nr 7.5. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23 970,5 tys. zł (0,2% wydatków w części), 
co stanowiło 65,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. (17 173,1 tys. zł) wydatki te były 
wyższe o 6797,4 tys. zł, tj. o 39,6%. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji KPRM zakładał realizację 
czternastu zadań za 6 205,0 tys. zł. W trakcie roku do planu wprowadzono czternaście nowych zadań 
za 5633,1 tys. zł i zrezygnowano z trzech za 1050,0 tys. zł. Zmniejszono, łącznie o 2025,7 tys. zł 
wartość siedmiu zadań, a w przypadku sześciu zwiększono ich wartość o 2 597,9 zł. Zmiany w planie 
rzeczowo-finansowym wynikały z weryfikacji najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych KPRM 
(w szczególności możliwości zakupów związanymi z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii 
COVID-19 w ramach posiadanych środków) oraz przesunięć realizacji zadań spowodowanych 
epidemią.  

Oprócz realizacji własnych inwestycji KPRM udzielała wsparcia, w formie dotacji celowych, na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (dalej: NIW-CRSO). Nieprawidłowości przy planowaniu finansowanego dotacją 
zadania inwestycyjnego w COAR przedstawiono w rozdziale 5. Ustalenia innych kontroli. 

Zobowiązania w części 16 na koniec 2020 r. wynosiły 68 826,4 tys. zł i były wyższe o 61 333,7 tys. zł 
(o 818,5%) niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. Zobowiązania dotyczyły głównie dostaw i usług 
(62 649,5 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa w kwocie 
599 090,7 tys. zł (bieżące 597 621,5 tys. zł i majątkowe 1469,2 tys. zł), na podstawie próby 
wydatków poniesionych w 2020 r. w KPRM, która stanowiła 5,6% wydatków budżetu państwa 
w części 16. Badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych16 (dalej: ustawa Pzp) w odniesieniu do trzech 
postępowań o zamówienie publiczne o wartości 9443,8 tys. zł. Badaniem objęto postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych: 

- zamówienie antycovidowe – Obsługa w Internecie kampanii reklamowej dot. Narodowego 
Programu Szczepień Przeciw COVID-19, prowadzonej przez KPRM – o wartości brutto  
4978,8 tys. zł, 

- w trybie z wolnej ręki – Usługa drukowania ulotek – o wartości brutto 4305,0 tys. zł, 
- poniżej progu 30 tys. euro – Zakup licencji CommVault wraz ze wsparciem na okres 12 miesięcy  

– o wartości  brutto 160,0 tys. zł. 

W wyniku badania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń 
ustawy Pzp. 

Większość badanych wydatków (591 698,8 tys. zł, tj. 98,8%) było związanych z działaniami 
administracji publicznej na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w które 
zgodnie z umowami, zaangażowanych było wiele podmiotów. Były to wydatki:  

- poniesione na rzecz PLL LOT S.A. na realizację rządowych programów: #LotDoDomu (dwie 
faktury na łączną kwotę 350 000,0 tys. zł oraz faktura korygująca na 18 384,9 tys. zł) oraz 
#CargoDlaPolski (faktura na 95 000,0 tys. zł); 

- poniesione na rzecz KGHM na zakup maseczek ochronnych, maseczek medycznych oraz 
respiratorów (faktury na 8091,5 tys. zł oraz 53 017,1 tys. zł); 

- poniesione na rzecz ARP na zakup maseczek medycznych (faktury na 35 108,6 tys. zł oraz 
32 096,7 tys. zł). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że poza opisanymi poniżej nieprawidłowościami, 
wydatków dokonywano zgodnie z przepisami, planem finansowym oraz zawartymi umowami, 
                                                           
15  Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostce budżetowej za okres od początku roku do końca 

kwartału IV 2020 r.  
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 



Wyniki kontroli 

12 
 

na zadania służące realizacji celów jednostki oraz przy zachowaniu prawidłowych trybów udzielania 
zamówień publicznych.  
NIK, opisując w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości w wydatkach, zwróciła uwagę, 
że w realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 
zaangażowanych było - niekiedy w kluczowym zakresie - wiele podmiotów nieobjętych kontrolą NIK. 
Bez ustaleń kontrolnych w tych podmiotach i wynikających z nich ocen, pełna ocena prawidłowości 
tych wydatków nie jest możliwa. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1.  KPRM nie dopełniła obowiązku określonego w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej17 (dalej: PG RP), tj. nie uzyskała opinii 
prawnej do projektu umowy zawartej 15 marca 2020 r. z LOT S.A. (nr 170/SPRM/20) 
na realizację Programu #LotDoDomu. Wniosek o wydanie takiej opinii został formalnie złożony 
14 kwietnia 2020 r.18, a zatem prawie miesiąc po zawarciu umowy a nie, jak wymaga przepis, 
nie później niż 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego KPRM wyjaśnił, że decyzja Rady Ministrów 
o czasowym zamknięciu granic Polski oraz zawieszeniu połączeń lotniczych została ogłoszona 
13 marca 2020 r. wieczorem i termin określony w art. 18 ust. 1 ustawy o PG RP nie mógł zostać 
dochowany z uwagi na konieczność natychmiastowego podjęcia akcji sprowadzenia obywateli 
polskich do domu.  

Nie kwestionując potrzeby pilnego udzielenia pomocy polskim obywatelom w powrotach do 
kraju w nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej, NIK zauważyła, że nie zwalnia to z obowiązku 
przestrzegania przepisów ustawowych i zachowania szczególnej staranności przy zaciąganiu 
zobowiązań finansowych znacznej wartości. Obowiązek uzyskania opinii, o której mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy o PG RP ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony interesów Skarbu Państwa 
przy przygotowaniu realizacji dużych kontraktów. Zdaniem NIK, KPRM chcąc dopełnić 
obowiązku i dotrzymać należytej staranności powinna wystąpić z wnioskiem o uzyskanie takiej 
opinii z chwilą sporządzenia projektu umowy, a nie dopiero po upływie miesiąca od jej zawarcia. 
Nie można wszakże wykluczyć, że w sytuacji wymagającej wyjątkowej pilności działania, 
podmiot wydający opinię wykazałby się szczególną sprawnością opiniując projekt umowy przed 
jej zawarciem. Z całą pewnością natomiast uwagi zawarte w opinii mogłyby posłużyć do 
przygotowania aneksu do umowy z 9 kwietnia 2020 r. Złożenie wniosku o wydanie opinii 
14 kwietnia 2020 r. było zatem czynnością mocno spóźnioną i formalną, bez wpływu zarówno na 
treść umowy jak i aneksu. Tym samym, po zawarciu umowy opinia PG RP stała się de facto 
bezprzedmiotowa. 

2.  KPRM niezgodnie z § 7 ust. 4 umowy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zaakceptowała rozliczenie 
kosztów zakupu respiratorów z faktury wystawionej przez KGHM. W cenie nabycia towarów 
wykazanych na tej fakturze uwzględniono zawyżoną kwotę wynikającą z różnicy kursowej 
PLN/EURO faktycznie zapłaconej przez KGHM dostawcy towarów, zamiast z różnicy ustalonej 
według kursu średniego NBP z daty poniesienia kosztu przez KGHM.  

Powyższe skutkowało zapłaceniem KGHM nienależnej kwoty 236 817,04 zł (232 839,36 zł 
z tytułu różnic kursowych oraz 3977,68 zł z tytuł prowizji obliczonej od łącznej zawyżonej kwoty 
faktury). Takie działanie było niezgodne z zasadami gospodarnego wydatkowania środków 
określonymi w art. 44 ust. 3 ufp, tj. wydatkowania środków oszczędnie, przy uzyskiwaniu 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.  

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że KGHM uwzględniła w kalkulacji kosztów kurs walutowy 
NBP, lecz faktycznie poniesione koszty w walucie obcej były wyższe i spółka uwzględniła to 
w rozliczeniu transakcji, jako inne koszty wynikające z realizacji umowy. KPRM nie miała zatem 
podstaw do kwestionowania różnicy kursowej wykazanej przez KGHM do rozliczenia jako części 
składowej kosztu zakupu respiratorów. 

NIK zauważyła, że co prawda, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, na jej wartość składają się 
koszty zakupu oraz koszty pośrednie związane z nabywaniem produktów, a w ust. 3 wskazano, 
że wartość umowy obejmuje wszelkie koszty, wydatki i zobowiązania, jakie powstaną w związku 
z wykonywaniem umowy, to jednak w § 7 ust. 4 umowy doprecyzowano, że koszty poniesione 

                                                           
17  Dz. U. z 2020 r. poz. 762, ze zm. 
18  Data 14 kwietnia 2020 r. została wpisana we wstępie opinii wydanej przez PG RP z dnia 17 kwietnia 2020 r. Wcześniej, 

w dniu 9 kwietnia 2020 r., dyrektor Departamentu Prawnego KPRM przesłała do Prezesa PG RP w trybie roboczym  
e-mail zawierający skan umowy z 15 marca 2020 r. 
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przez KGHM w walucie obcej są ustalane według kursu średniego NBP z daty poniesienia kosztu. 
Wobec tego wszystkie koszty poniesione przez KGHM w walucie obcej powinny zostać 
przeliczone według zasady ustalonej w § 7 ust. 4 umowy. 

3.  KPRM nierzetelnie rozliczyła wykonanie usług na łączną kwotę 331 615 133,93 zł w ramach 
rządowego programu #LotDoDomu, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
KPRM, a LOT S.A., tj. bez zweryfikowania faktur na podstawie dokumentów finansowych 
będących podstawą ich wystawienia. Pomimo możliwości żądania dokumentów do weryfikacji 
zastrzeżonej w § 5 ust. 4 umowy, KPRM nie skorzystała z niej ani razu, poprzestając przy 
rozliczaniu na przedstawionych przez LOT S.A. fakturach i załączonych do nich wykazach lotów. 
Nie żądano natomiast w szczególności, zmiennej dla poszczególnych lotów kalkulacji ich 
kosztów.  

W wyjaśnieniach Dyrektor Generalna KPRM podniosła, że w miejsce sumy kosztów 
kalkulowanych indywidualnie dla każdego zrealizowanego lotu, Wykonawca przedstawił 
zbiorcze zestawienie tych kosztów oraz że rozliczenie zostało dokonane na podstawie zestawień 
przesłanych przez Wykonawcę dołączonych do faktur oraz poprzez potwierdzenie odbytych 
lotów.  

Zdaniem NIK, dla rzetelnego rozliczenia usługi finansowanej ze środków publicznych, zasadne 
było skorzystanie z określonego w umowie prawa do żądania, oprócz zbiorczych zestawień, 
także zindywidualizowanej dokumentacji obrazującej szczegółowe koszty stałe i zmienne 
poszczególnych lotów. W opinii NIK, rzetelne zweryfikowanie takich indywidualnych 
i zmiennych kosztów nie było możliwe na podstawie dokumentów zbiorczych. 

4.  W KPRM nie zachowano należytej staranności i nie zaktualizowano planu finansowego 
w zakresie wydatków inwestycyjnych (§6060) w sytuacji, gdy zrezygnowano z finansowania 
kwotą 123,0 tys. zł zadania pn. „Rozwój platformy konkursowej GovTech”. 
W czwartym kwartale 2020 r. realizację tego zadania rozpoczęto ze środków innej części 
budżetowej i w związku z rezygnacją z jego finansowania w części 16, dysponent powinien 
zmienić plan finansowy w tym zakresie. Z uwagi na wielkość kwoty (ponad 100,0 tys. zł), zmiana 
planu powinna nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zmniejszenie 
wydatków majątkowych, zgodnie z art. 171 ust. 3 ufp.  

Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła m.in., że po zniesieniu Ministerstwa Cyfryzacji rozwój 
Platformy został zachowany i środki zapewniono w części właściwej dla Ministra Cyfryzacji, przy 
czym informacja o zmianie źródła finansowania nie została przekazana do komórki finansowej 
czy BDG KPRM. Tym samym nie wykreślono zadania z planu rzeczowo-finansowego inwestycji 
KPRM. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2020 r. w części 16 zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 9436,3 tys. zł, 
co stanowiło 77,0% planu po zmianach (12 261,51 tys. zł). Były one niższe o 5577,8 tys. zł 
od wydatków roku 2019 (15 014,08  tys. zł). Wszystkie wydatki zostały poniesione na projekty 
w ramach działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa" PO WER. 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wynikało 
w szczególności ze spowolnienia realizacji projektów w związku z epidemią COVID-19 oraz zmian 
harmonogramów płatności w ramach projektów, skutkujących przeniesieniem części wydatków na 
2021 r. Jak wyjaśniono, znaczna część projektów dofinansowanych w  ramach Działania 2.16 PO WER 
miała charakter szkoleniowy. Działania te zostały początkowo wstrzymane, a następnie były częściowo 
realizowane w trybie zdalnym. W szczególności, ograniczona lub wyłączona działalność obiektów 
hotelowo/gastronomicznych skutkowała spadkiem wydatków ponoszonych na aspekt logistyczny 
szkoleń. Część projektów (zwłaszcza realizujących cel szczegółowy „Włączenie idei dostępności do 
głównego nurtu dobrego rządzenia”) skierowanych była do osób z niepełnosprawnościami, które 
najbardziej są narażone na ciężkie powikłania wywoływane przez koronawirusa. W związku 
z powyższym, konieczna była zmiana harmonogramu realizacji działań w projektach oraz przebudowa 
formy wsparcia dla uczestników szczególnie narażonych na powikłania. Ponadto, w 2020 r. nie zostały 
poniesione żadne wydatki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowane 
w wysokości 1786,6 tys. zł, ponieważ proces oceny oraz podpisania umowy trwał dłużej, niż pierwotnie 
zakładano.  



Wyniki kontroli 

14 
 

W związku z nadmiarem środków w 2020 r., Szef KPRM dokonał blokady na kwotę 2794,2 tys. zł. 
Blokada została dokonana po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków i wystąpieniu przesłanek 
uzasadniających ich blokowanie.   

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej 
zostało zawarte w załączniku nr 7.6. do niniejszej informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu środków europejskich 
w kwocie 2062,8 tys. zł, tj. 21,9 % wydatków budżetu środków europejskich w części 16. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami rzeczowymi 
i finansowymi realizowanych projektów, zgodnie z kategoriami wydatków oraz we właściwych 
terminach. Wydatki te poniesiono m.in. na realizację programów: Człowiek – najlepsza inwestycja II, 
Godność, Praca, Wsparcie – monitorowanie prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami i ich 
otoczenia, Akademia legislacji i monitoringu prawa, szkolenie członków związków zawodowych 
i  organizacji pozarządowych w ramach programu Wiem więcej – działam skuteczniej, Partycypacja 
przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W efekcie zrealizowanych w części 16 – KPRM wydatków majątkowych w łącznej kwocie 
23 970,5 tys. zł, w szczególności: 

• udzielono wsparcia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przekazując 
dotacje celowe w łącznej kwocie 8149,1 tys. zł, w tym m.in. dla: 
- Fundacji „Bogaci Miłosierdziem” na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Budowa Domu 

Mocarzy” (3869,4 tys. zł), 
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” na 

dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Dokończenie budowy hospicjum 
stacjonarnego dla dzieci i dorosłych w Poznaniu” (1500,0 tys. zł), 

- Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum na dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą 
w Chojnicach – etap inwestycyjny i wyposażeniowy” (1000,0 tys. zł), 

- Towarzystwa Salezjańskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Prace 
wykończeniowe przy realizacji rozbudowy zaplecza sportowego przy Szkołach Salezjańskich 
w Kniewie” (930,1 tys. zł), 

- Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP na dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. ”Dama z patelnią – kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego 
realizowany przez Siostry Niepokalanki w Nowym Sączu – przebudowa i modernizacja 
zabytkowego obiektu na pracownie kształcenia praktycznego – etap V” (433,6 tys. zł), 

- Stowarzyszenia Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy na dofinansowanie zadania publicznego 
pn. „Generalny remont, przebudowa, rewaloryzacja konserwatorska zabytkowego budynku 
i uruchomienie Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA” (400,0 tys. zł); 

• udzielono dotacji celowych dla NIW-CRSO oraz COAR na realizację zadań inwestycyjnych oraz 
zakupów inwestycyjnych (6 601,1 tys. zł); 

• w ramach wydatków majątkowych w KPRM w kwocie 9220,3 tys. zł zrealizowano szereg działań 
umożliwiających pracę w stanie zagrożenia epidemią COVID-19 (wyposażono KPRM w sprzęt 
wideokonferencyjny do obsługi zdalnych posiedzeń Rady Ministrów, Stałego Komitetu RM, 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego oraz 
zakupiono sprzęt informatyczny w celu umożliwienia wykonywania pracy zdalnej przez 
pracowników KPRM); w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich przeprowadzono remont, 
polegający na dociepleniu stropu i przebudowie systemu oświetlenia sali im. Anny Walentynowicz, 
a także rozbudowano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych skrzydła B (realizację 
części zadań inwestycyjnych z powodu pandemii przeniesiono na rok 2021). 

W ramach sprawowanego nadzoru, dysponent części 16 dokonywał m.in. kwartalnych analiz i ocen 
przebiegu realizacji wydatków budżetowych. Nadzór i kontrola nad jednostkami, którym 
przekazywano środki na działalność w formie dotacji podmiotowych, sprawowany był m.in. poprzez: 
przeprowadzanie kontroli w tych jednostkach, udział przedstawicieli KPRM w posiedzeniach władz 
tych jednostek, analizy planów finansowych i sprawozdań tych jednostek z ich działalności. Jednostki 
nadzorowane były zobowiązane do przedkładania dysponentowi kwartalnych informacji 
dotyczących realizacji planów finansowych, na podstawie których sporządzano przedstawiane 
kierownictwu KPRM Informacje o przebiegu realizacji budżetu KPRM.  
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W ramach prowadzonych działań nadzorczych, po analizie wyników kontroli budżetowej NIK za 
2019 r. Departament Nadzoru i Kontroli - w ramach koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów 
z NIK – przygotował analizę wyników i wniosków z tych kontroli w stosunku do jednostek 
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Jeden z wniosków NIK dotyczył zapewnienia 
wzmożonych działań nadzorczych służących wyeliminowaniu nieprawidłowości, stwierdzonych 
w jednostkach finansowanych z cz. 16 (Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, Instytut Zachodni, 
Polski Instytut Ekonomiczny). Z odpowiedzi udzielonych przez właściwe komórki organizacyjne 
KPRM wynika, że takie działania zostały podjęte. Realizując kolejny wniosek NIK, wydano 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa 
ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych19. W celu wyeliminowania przypadków 
nieterminowego zatwierdzania rozliczeń dotacji celowych udzielanych przez KPRM, 
m.in. opracowano wzór sprawozdania, obejmujący część merytoryczną i część finansową, co 
usprawniło proces przeprowadzania analizy informacji przedstawianych przez NIW-CRSO. W celu 
rzetelnego weryfikowania kosztów transportu osób i rzeczy przedkładanych przez COAR, 
zintensyfikowano analizę i monitorowanie przekazywanych przez COAR danych o przychodach, 
kosztach i wynikach finansowych działalności na potrzeby określenia wysokości wynagrodzenia za 
usługi świadczone na rzecz KPRM.  

W ocenie NIK, dysponent części 16 podejmował szereg czynności nadzorczych obejmujących 
zarówno gospodarkę finansową KPRM jak i wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu części 16 
innym jednostkom, w tym podmiotom nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów. W nadzorze 
uwzględniano ustalenia kontroli NIK i podejmowano działania w celu realizacji sformułowanych po 
kontrolach wniosków. Stwierdzone w toku kontroli i opisane powyżej nieprawidłowości, a także 
nieprawidłowości przedstawione w rozdziale 5. Ustalenia innych kontroli, świadczą jednak, że nadzór 
sprawowany przez Szefa KPRM nie był w pełni skuteczny. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 16  
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i sprawozdań jednostkowych Kancelarii: 

- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatków budżetowych (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 (Rb-28 Programy); 

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

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

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych KPRM były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  
 

                                                           
19  Dz. U. z 2021 r. poz. 69. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
W związku z kontrolą wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 16, Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła odrębne kontrole w: 
• Centrum Obsługi Administracji Rządowej20, podlegającego Szefowi KPRM21, którego przychody 

pochodziły m.in. z dotacji celowej udzielonej przez dysponenta części 16 budżetu państwa; 
• Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, której przychody pochodziły z dotacji podmiotowej 

udzielonej przez dysponenta części 1622. 
NIK pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego w 2020 r. w Centrum Obsługi Administracji 
Rządowej w zakresie objętym kontrolą23. Centrum prawidłowo zrealizowało plan przychodów 
i kosztów oraz gospodarowało wolnymi środkami. Terminowo sporządziło sprawozdania Rb-40,  
Rb-Z, Rb-N i Rb-BZ2 na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Centrum 
wykorzystało dotację celową z budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem na realizację pięciu zadań 
oraz poprawnie i terminowo ją rozliczyło, a niewykorzystane środki zwróciło do KPRM. Centrum 
wykonywało zadania na rzecz organu nadzorującego (KPRM) na poziomie przez niego 
akceptowanym. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, które zgodnie z przyjętymi przez 
NIK kryteriami oceny, nie spowodowały obniżenia oceny, polegały na: 
• nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia publicznego, tj. ponad pięć miesięcy po wymaganym terminie określonym w art. 95 
ust. 1 ustawy Pzp; 

• nieujęciu w umowach na roboty budowane zasad zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami (w trzech) oraz postanowień dotyczących wysokości kar 
umownych (w jednej) z tytułu: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp; 

• nierzetelnym sporządzeniu protokołu z postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa i nadbudowa 
ogrodzenia graniczącego z Łazienkami Królewskimi na terenie ZA Parkowa przy 
ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach 
inwestycji pod tytułem „Wykonanie ogrodzenia od strony Łazienek Królewskich w Zespole 
Administrowania Parkowa” (w protokole pominięto informację o kwocie najkorzystniejszej 
oferty oraz wskazano błędny nr ogłoszenia);  

• nierzetelnym zaplanowaniu realizacji zadania pn. „Rozbiórka Hotelu Leśny” zgłoszonego do 
sfinansowania z dotacji celowej, konsekwencją czego była rezygnacja z realizacji tego zadania 
w 2020 r.; Centrum na etapie planowania i typowania przedsięwzięć do sfinansowania z dotacji 
celowej nie uwzględniło w kosztorysie przeniesienia infrastruktury telefonii komórkowej 
(m.in. przeniesienie masztu znajdującego się na dachu hotelu i wyniesienie światłowodów) 
planowanego na czerwiec 2021 r.; 

• zawarciu w porozumieniu z najemcą nieruchomości, niespójnych/nierzetelnych danych 
o rozłożeniu na raty płatności w zakresie miesięcy, których miały dotyczyć płatności na raty 
(podano różne miesiące w paragrafie dotyczącym wyrażenia zgody na odroczenie płatności 
i w paragrafie dotyczącym ich spłacania); 

                                                           
20  P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020 r., w zakresie wykonania planu finansowego w 2020 r. w Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej.  
21  Zarządzenie nr 20 Szefa KPRM z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej 

Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu, ze zmianami dokonanymi 
zarządzeniami Szefa KPRM: nr 21 z dnia 29 grudnia 2017 r., nr 27 z dnia 28 grudnia 2018 r., nr 19 z dnia 31 października 
2019 r. i nr 23 z 30 grudnia 2019 r. 

22  P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020 r., w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej w 2020 r. 
fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej ze środków ujętych w części 16 budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. 

23  Zakres kontroli obejmował: planowanie i realizację przychodów Centrum; planowanie i wykonanie kosztów i wydatków 
majątkowych oraz efekty realizowanych zadań, w tym stopień ich realizacji; wykorzystanie otrzymanych dotacji z budżetu 
państwa; gospodarowanie wolnymi środkami, sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych; system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań. 
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• nierzetelnym działaniu na rzecz odzyskania należności polegającym na niesporządzaniu 
na bieżąco wezwań do zapłaty oraz podjęciu wobec jednego z dłużników działań egzekucyjnych 
ze znaczną zwłoką. 

NIK, w wyniku kontroli w CBOS, sformułowała ocenę w formie opisowej. Wydatki sfinansowane 
z dotacji podmiotowej z cz. 16 budżetu państwa miały związek z realizowanymi przez CBOS 
zadaniami dotyczącymi organizowania, prowadzenia i udostępniania badań opinii społecznej na 
użytek publiczny. Na obniżenie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości, które polegały na: 
• zleceniu podmiotowi zewnętrznemu wykonania usługi kontroli badań za kwotę 62,9 tys. zł 

(z dotacji podmiotowej z cz. 16 budżetu państwa) bez zawarcia umowy w formie pisemnej, 
co NIK ocenił jako nierzetelne; 

• zawarciu umowy na świadczenie usług pocztowych, na czas nieokreślony, tj. niezgodnie 
z art. 142 ust. 1 ustawy Pzp wg którego umowy zawiera się na czas oznaczony; na podstawie tej 
umowy wydatkowano kwotę 193,9 tys. zł, w tym z dotacji podmiotowej z cz. 16 budżetu państwa 
130,5 tys. zł; 

• wydatkowaniu kwoty 4,0 tys. zł z dotacji podmiotowej z cz. 16 budżetu państwa na szkolenia dla 
pracowników, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji Centrum 
Badania Opinii Społecznej24 nie podlegają finansowaniu środkami  dotacji z budżetu państwa. 

Ponadto NIK przeprowadziła w KPRM kontrolę planowania i wykorzystania rezerw budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich (nr P/20/012). Kontrola ta obejmowała działania KPRM w okresie 
od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. m.in. w zakresie: planowania i zarządzania środkami 
ujętymi w rezerwie ogólnej budżetu państwa; przestrzegania zasad przyznawania środków 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa; wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy ogólnej. NIK, 
w wyniku ww. kontroli, sformułowała ocenę w formie opisowej, w której wskazała m.in., że decyzje 
o podziale środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa będące w kompetencji Prezesa Rady 
Ministrów podejmowane były w sposób uznaniowy. Występowały przypadki decyzji rozbieżnych 
z przygotowanymi przez pracowników uwagami czy konkluzjami oraz niejednolitych w ramach 
spraw dotyczących tego samego przedmiotu. Brak określenia w KPRM czytelnych kryteriów 
rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a także niedostosowanie formalnej 
procedury rozpatrywania wniosków do obowiązującej praktyki, między innymi do zmian 
organizacyjnych w Kancelarii, a także niezobligowanie pracowników do sporządzania adnotacji 
z dokonania istotnych dla sprawy czynności i do pozostawienia na dokumentach śladów rewizyjnych 
wszystkich osób biorących udział w procedurze, powoduje, że cały proces rozpatrywania wniosków 
o przyznanie środków z rezerwy ogólnej i podejmowania decyzji był nietransparentny. 
Wykonywanie czynności w toku postępowania, w trybie roboczym, bez ich udokumentowania 
skutkuje brakiem możliwości niezależnej weryfikacji całościowego przebiegu podejmowanych 
czynności, analizy argumentów, jakimi kierowano się przy podejmowaniu decyzji, analizy 
efektywności czasu poświęconego na rozpatrzenie spraw czy zakresu sprawowanego nadzoru, 
o którym mowa w art. 175 ufp. 
Na obniżenie oceny wpływ miały nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.: 

• nieprzestrzegania przyjętej w KPRM procedury dotyczącej rozpatrywania ofert realizacji zadania 
publicznego, o którym mowa w art. 11b udpp;    

• zgłoszenia zapotrzebowania o środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadań, 
które można było przewidzieć z wyprzedzeniem pozwalającym na ich zaplanowanie w planie 
wydatków Kancelarii w danym roku budżetowym; 

• zgłoszenia zapotrzebowania o środki z rezerwy w wysokości 84,3 tys. zł, z przeznaczeniem na 
wykonanie kampanii informacyjno-promocyjnej działań Rządu RP, pomimo ich posiadania 
w dotychczasowym planie wydatków; 

• poinformowania Prezesa Rady Ministrów o niewykorzystaniu środków w wysokości 63,6 tys. zł 
po ponad sześciu miesiącach od ostatecznego rozliczenia otrzymanych środków z rezerwy 
ogólnej z przeznaczeniem na organizację przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pogrzebu 
państwowego; 

• nierzetelnego zaplanowania wydatków na kampanię informacyjno-promocyjną działań Rządu 
RP, w efekcie czego nie wykorzystano środków z rezerwy ogólnej kwocie 3688,1 tys. zł, 
otrzymanych na to zadanie. 

                                                           
24  Dz. U. Nr 30 poz. 163, ze zm.  
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Szefa KPRM 22 kwietnia 2021 r. W wystąpieniu NIK 
wniosła o:  

- wyegzekwowanie od KGHM nienależnej kwoty 236 817,04 zł zapłaconej w ramach faktury 
nr 1660008076 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

- zapewnienie zgodnego z warunkami umowy oraz rzetelnego rozliczania wydatków 
wynikających z umów zawieranych przez KPRM z kontrahentami, finansowanych z części 16 
budżetu państwa. 

- zapewnienie wprowadzania zmian w planie finansowym dysponenta części 16. 
- przestrzeganie ustalonych w KPRM procedur dotyczących udzielania dotacji na realizację zadań 

publicznych w trybie art. 11b udpp. 

Szef KPRM zgłosił w dniu 12 maja 2021 r. zastrzeżenia do nieprawidłowości polegających na: 

- niedopełnieniu obowiązku określonego w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania opinii prawnej do projektu 
umowy zawartej z LOT S.A. na realizację Programu #LotDoDomu, 

- rozliczeniu wydatku niezgodnie z § 7 ust. 4 umowy zawartej przez KPRM z KGHM Polska Miedź 
S.A., co skutkowało zapłaceniem KGHM nienależnej, zawyżonej kwoty 236 817,04 zł, 

- nieprzestrzeganiu przyjętej w KPRM procedury przy udzieleniu, w trybie art. 11b ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dziewięciu 
z 13 zbadanych dotacji na łączną kwotę 8 211,8 tys. zł. 

Uchwałą Nr 37/2021 podjętą w dniu 2 czerwca 2021 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
uwzględniło w części pierwsze zastrzeżenie (doprecyzowano informację o dacie złożenia przez 
KPRM wniosku o opinię prawną) i oddaliło zastrzeżenia w pozostałym zakresie. 

Wystąpienia pokontrolne zostały skierowane również do kierowników kontrolowanych jednostek, 
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów (CBOS, COAR). 

Dyrektor Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia 
pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. Zespół 
Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli w dniu 21 maja 2021 r. uwzględnił 
w części jedno zastrzeżenie, a dwa oddalił w całości. 

Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia 
pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 kwietnia 2021 r. Zespół Orzekający Komisji 
Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli w dniu 27 maja 2021 r. oddalił zastrzeżenia. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1.  WYKAZ  OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK   

Lp. 
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 

działalności 

Jednostka Organizacyjna 
przeprowadzająca kontrolę 

1. Kancelaria 
Prezesa Rady 
Ministrów 

Michał Dworczyk O Departament Administracji Publicznej 

2. Fundacja 
Centrum Badania 
Opinii Społecznej 

Mirosława Grabowska O Delegatura NIK w Warszawie 

2. Centrum Obsługi 
Administracji 
Rządowej 

Ewa Madej-Popiel P Departament Administracji Publicznej 

* Użyty skrót oznacza: P – ocena pozytywna, O – w formie opisowej, N - negatywna 
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7.2 KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY 

MINISTRÓW 

Oceny wykonania budżetu w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dokonano stosując 
kryteria25  oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku.26 

Dochody (D)27:      3 584,0 tys. zł    

Wydatki (W)28 :      11 128 534,6 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):      11 128 534,6 tys. zł 

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

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    odstąpiono od dokonania oceny  

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): stwierdzone nieprawidłowości spowodowały obniżenie oceny 
cząstkowej realizacji wydatków. Polegały na: niedopełnieniu przez KPRM obowiązku określonego 
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
uzyskania opinii prawnej do projektu umowy zawartej z LOT S.A. na realizację Programu 
#LotDoDomu, rozliczeniu wydatku niezgodnie z § 7 ust. 4 umowy zawartej przez KPRM z KGHM Polska 
Miedź S.A., co skutkowało niegospodarnym zapłaceniem KGHM nienależnej, zawyżonej kwoty 
236 817,04 zł, rozliczeniu wykonania usługi za kwotę 331 615,1 tys. zł w ramach rządowego programu 
#LotDoDomu bez weryfikacji prawidłowości kalkulacji jednostkowych kosztów zmiennych i stałych tej 
usługi, pomimo istnienia takiej możliwości, co NIK ocenia jako nierzetelność, niezaktualizowaniu planu 
finansowego KPRM w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6060), w sytuacji rezygnacji 
z finansowania zadania z części 16, co NIK ocenia jako nierzetelność, nieprzestrzeganiu przyjętej 
w KPRM procedury przy udzieleniu, w trybie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie dziewięciu z 13 zbadanych dotacji na łączną kwotę 8211,8 tys. zł. 

Ocena cząstkowa wydatków:       opisowa (3)  

Łączna ocena wydatków ŁO29 :      opisowa (3)  

Opinia o sprawozdaniach:       pozytywna 

Ocena ogólna:          opisowa 

 

  

                                                           
25  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
26  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
27  Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania 

budżetu państwa w części 16 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym badaniem. 
28  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich 
29  ŁO=Ow x Ww 
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7.3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1 Wyko-
nanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,  
w tym: 

2 095 019,4 2 969,0 3 584,1 0,17 120,7 

1. Dział 750 – Administracja publiczna 2 109,1 1 024,0 1 603,6 73,0 156,6 

1.1 Rozdział 75001 - administracja publiczna, 16. Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

706,6 580,0 286,2 40,5 49,3 

1.1.1 § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

433,0 400,0 35,7 8,2 8,9 

1.1.2 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP 
oraz innych umów o podobnym char. 

24,0 12,0 17,0 70,8 141,7 

1.1.3 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 193,4 150,0 192,0 99,3 128,0 

1.1.4 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 36,0 10,0 34,4 95,5 344,0 

1.2 Rozdział 75027 - Działalność Narodowego Instytutu Wolności  
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

756,0 148,0 340,9 45,1 230,3 

1.2.1 § 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 

20,0 16,0 59,0 295,0 368,8 

1.2.2 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22,8 0,0 43,0 188,6 - 

1.2.3 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 662,6 129,0 234,6 35,4 181,9 

1.3 Rozdział 75028 - Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka 

0,0 15,0 15,0 0,0 100,0 

1.4 Rozdział 75061 - Ośrodek Studiów Wschodnich 2,3 6,0 7,9 343,5 131,7 

1.5 Rozdział 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 1,8 2,0 2,9 161,1 145,0 

1.6 Rozdział 75095 - Pozostała działalność 642,0 273,0 950,0 148,0 348,0 

1.6.1 § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

25,0 30,0 130,0 520,0 433,3 

1.6.2 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP 
oraz innych umów o podobnym char. 

173,8 159,0 170,9 98,3 107,5 

1.6.3 § 2910 - Wpływy ze zwrotów 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 

7,3 64,0 620,7 8502,7 969,8 

2 Dział 756 - dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

2 092 813,9 1 945,0 1 980,5 0,1 101,8 

2.1 Rozdział 75624 Dywidendy 2 092 813,9 1 945,0 1980,5 0,1 101,8 

2.1.1 § 074 Wpływy z dywidend 2 092 811,0 1 945,0 1945,4 0,1 100,0 

2.1.2 § 0920 - wpływy pozostałych odsetek 2,9 0,0 35,1 1210,3 - 
 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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7.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie2) Ustawa2)/Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach/Plan 
finansowy po 

zmianach 

Wykonanie3) 

w tym: 

wydatki 
niewygasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

  Ogółem, w tym: 335 233,2 359 979,0 11 287 821,4 11 119 098,3 419 064,5 3 316,8 3 088,8 98,5 

1. 500 – Handel 0,0 0,0 825 479,9 283 090,6 404 583,5 . . 34,3 

1.1. 50095 - Pozostała 
działalność 0,0 0,0 825 479,9 283 090,6 404 583,5 . . 34,3 

2. 710 - Działalność usługowa 4 088,0 4 338,0 4 558,0 4 539,2 0,0 111,0 104,6 99,6 

2.1. 71031 - Centrum Badania 
Opinii Społecznej 4 088,0 4 338,0 4 558,0 4 539,2 0,0 111,0 104,6 99,6 

3 750 - Administracja 
publiczna 322 747,5 354 551,0 10 456 693,5 10 414 771,4 2 368,2 3 226,9 2 937,5 99,6 

3.1 
75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 

171 902,2 207 281,0 183 740,4 160 988,4 0,0 93,7 77,7 87,6 

3.1.1 § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 9 647,7 9 703,0 9 713,9 8 238,1 0,00   85,4 84,9 84,8 

3.1.2 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

68 322,8 78 860,0 63 655,3 60 324,6 0,00   88,3 76,5 94,8 

3.1.3 § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 4 395,6 6 314,0 4 821,8 4 821,0 0,00   109,7 76,4 100,0 

3.1.4 § 4410 - Podróże służbowe 
krajowe 421,5 405,0 205,5 184,3 0,00   43,7 45,5 89,7 

3.1.5 § 4420 - Podróże służbowe 
zagraniczne 2 150,9 2 000,0 717,8 686,4 0,00   31,9 34,3 95,6 

3.1.6 
§ 6050 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 960,9 3 310,0 6 270,0 5 540,7 1 445,7 282,6 167,4 88,4 

3.1.7 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 202,0 2 895,0 5 847,0 3 372,7 30,8 105,3 116,5 57,7 

3.1.8 

§ 6220 - Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicznych  

0,0 2 875,0 2 875,0 2 865,0 0,00   . 99,7 99,7 

3.2 

75027 - Działalność 
Narodowego Instytutu 
Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

83 929,6 39 326,0 111 826,0 107 893,1 12 012,8 128,6 274,4 96,5 

3.3 

75028 - Działalność Instytutu 
Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka 

5 386,4 6 000,0 6 000,0 5 670,1 0,0 105,3 94,5 94,5 

3.4 
75029 - Działalność 
Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego 

9 788,0 9 841,0 9 841,0 9 520,3 0,0 97,3 96,7 96,7 

3.5 75031 - Działalność Instytutu 
Europy Środkowej 0,0 9 757,0 4 000,0 2 972,6 0,0 . 30,5 74,3 

3.6 75061 - Ośrodek Studiów 
Wschodnich 9 176,0 9 684,0 9 757,0 9 460,6 0,0 103,1 97,7 97,0 

3.7 75065 - Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej 9 724,0 0,0 10 301,0 10 300,9 0,0 105,9 . 100,0 

3.8 75079 - Rada do spraw 
Uchodźców 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 
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3.9 
75086 - Działalność Instytutu 
Zachodniego im. Zygmunta 
Wojciechowskiego 

3 500,0 3 710,0 3 710,0 3 585,3 100,0 102,4 96,6 96,6 

3.10 75095 - Pozostała 
działalność 28 671,9 68 272,0 10 116 838,1 10 113 507,5 0,0 35 273,2 14 813,6 100,0 

3.10.1 

§ 2009 - Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem  
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1  pkt  3  
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu  środ. eu. 

1 633,5 1 194,0 1 948,1 1 749,5  0,00  107,1 146,5 89,8 

3.10.2 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

3 169,0 29 350,0 21 508,4 20 036,7  0,00  632,3 68,3 93,2 

3.10.3 

§ 2830 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

0,0 700,0 700,0 437,4  0,00  . 62,5 62,5 

3.10.4 § 2980 -Pozostałe rozliczenia 
z bankami  0,0 0,0 9 567 516,3 9 567 516,3  0,00  . . 100,0 

3.10.5 § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 524,7 0,0 0,0 463 825,6  0,00  88 398,2 . . 

3.10.6 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 0,0 1 783,4 1 783,4  0,00  . . 100,0 

3.10.7 

§ 6230 - Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych  

11 924,0 0,0 9 161,6 9 159,7  0,00  76,8 . 100,0 

4. 752 - Obrona narodowa 31,7 1 090,0 1 090,0 0,8 0,0 2,5 0,1 0,1 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + 
kolumna 12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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7.5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY 

MINISTRÓW 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 
1 pełno-

zatrudnionego 
8:5 

osób2) tys. zł zł osób2) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Ogółem, część 16 – KPRM: 699 84 421,7 10 064,6 689 75 479,0 9 129,1 90,7% 
1. wg statusu zatrudnienia3) 

w tym:  
Dział 750 - Administracja 
publiczna 

699 84 421,7 10 064,6 689 75 479,0 9 129,1 90,7% 

1.1 Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

699 84 421,7 10 064,6 689 75 479,0 9 129,1 90,7% 

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

80 7 218,8 7 519,6 77 5 693,8 6 162,1 81,9% 

1.1.2 Osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe, status 
zatrudnienia (02) 

17 2 868,7 14 062,3 17 2 883,3 14 133,8 100,5% 

1.1.3 Członkowie korpusu służby 
cywilnej, status 
zatrudnienia (03) 
 

592 72 908,6 10 263,0 583 65 308,1 9 335,1 91,0% 

1.1.4 Żołnierze i funkcjonariusze, 
status zatrudnienia (10) 10 1 425,6 11 880,0 12 1 593,8 11 068,1 93,2% 

 

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

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość 
wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy 
(§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 
tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

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

sprawozdawczości budżetowej.  
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7.6. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 16 –KANCELARIA PREZESA 
RADY MINISTRÓW 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1 Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach/ Plan 

finansowy po 
zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Ogółem (cz. 16,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ): 15 014,1 12 719,0 12 261,5 9 436,3 62,9 74,2 77,0 
1 dział (750- Administracja publiczna) 15 014,1 12 719,0 12 261,5 9 436,3 62,9 74,2 77,0 

1.1 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 0,0 3 886,0 1 786,6 0,00 x 0,0 0,0 

1.2 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  
2014-2020 15 014,1 8 833,0 10 474,9 9 436,3 62,9 106,8 90,1 

 

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 i/lub 
rocznego sprawozdania Rb-28UE WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich 
w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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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, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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