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1. WPROWADZENIE 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: Minister lub Minister RPiT), 
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii1, kieruje działem budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także jest dysponentem części 18 budżetu 
państwa o tej samej nazwie. 
Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej2, obejmował w badanym okresie sprawy: 
− architektury; 
− budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków; 
− nadzoru architektoniczno-budowlanego; 
− planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
− geodezji i kartografii; 
− rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 tej ustawy; 
− wspierania mieszkalnictwa; 
− gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa; 
− infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków; 

− rodzinnych ogrodów działkowych; 
− infrastruktury informacji przestrzennej; 

− zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, 
rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zero 
emisyjnych. 

Dysponentem części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo (dalej: część 18) w okresie od 1 stycznia 
do 5 października 2020 r. był Minister Rozwoju. Od 6 października 2020 r. do 
zakończenia kontroli (tj. 2 kwietnia 2021 r.) dysponentem tej części był 
Minister RPiT. 

Ministerstwo Rozwoju3 oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
powstały na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju4 oraz z dnia 7 października 
2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii5.  

Dysponent części 18 – Minister RPiT sprawował nadzór nad Głównym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz nad Głównym Geodetą Kraju. 

Budżet państwa w 2020 r. w części 18, określony w ustawie budżetowej na rok 
2020 z dnia 14 lutego 2020 r.6 (dalej: ustawa budżetowa na 2020 r.), 
realizowany był przez dysponenta części oraz przez trzech dysponentów 
III stopnia:  

− Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykonującego zadania przy 
pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (dalej: GUNB); 

                                                           
1  Dz. U. poz. 1718. Do 6 października 2020 r. było to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju  
(Dz. U. poz. 2261). 

2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 ze zm.  
3  Powstałe w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 
4  Dz. U. poz. 2291. 
5  Dz. U. poz. 1736. 
6  Dz. U. poz. 571 ze zm. 

Cel kontroli 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej  
18 - Budownictwo, 
planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo oraz ocena 
wykonania planów 
finansowych jednostek 
finansowanych w ramach 
tej części budżetu państwa. 

Zakres kontroli 
- analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego; 
- 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 kwartał2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań, 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w podstawie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

Jednostki kontrolowane  
Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii, 
Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego. 
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− Głównego Geodetę Kraju, wykonującego zadania przy pomocy Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK); 

− Dyrektora Generalnego Ministerstwa (dalej: dysponent III stopnia 
w Ministerstwie). 

Zrealizowane w 2020 r. dochody budżetu państwa w części 18 wyniosły 
40 969,9 tys. zł, tj. stanowiły 0,0098% dochodów budżetu państwa ogółem. 

Wydatki budżetu państwa w części 18 wyniosły w 2020 r. 766 225 tys. zł7, 
i stanowiły 0,15% wydatków budżetu państwa. 

Z budżetu środków europejskich w części 18 wydatkowano kwotę 1374,2 tys. zł, 
w tym przez dysponenta III stopnia w Ministerstwie 961,4 tys. zł. Pozostałe 
wydatki z budżetu środków europejskich w części 18 zostały zrealizowane 
przez GUGiK w kwocie 412,8 tys. zł. Wydatki budżetu środków europejskich 
zrealizowane w 2020 r. w części 18 stanowiły 0,0017% wydatków budżetu 
środków europejskich ogółem. 

Kontrole, zarówno dysponenta części 18 jak i GUNB, zostały przeprowadzone 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli8. 

 

                                                           
7  W tym wydatki niewygasające 6559,5 tys. zł, ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają 
z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422). 

8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo. 

U dysponenta części 18 szczegółową kontrolą objęto dotacje dobrane 
w sposób celowy9 na łączną kwotę 341 013,1 tys. zł (44,5% wydatków części 
18). U dysponentów III stopnia (w Ministerstwie i w GUNB) szczegółowym 
badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie 
5397,3 tys. zł, tj. 0,7% wydatków części 18 oraz realizację wydatków budżetu 
środków europejskich w łącznej kwocie 222,8 tys. zł, tj. 16,2% tych 
wydatków w części 18. Stwierdzono, że zostały one poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10 (dalej: ufp) 
i aktach wykonawczych. W badanej próbie nie stwierdzono niecelowego lub 
niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Również kontrola 
sześciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na łączną kwotę 
1138,1 tys. zł nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wyboru trybu 
postępowania o zamówienie publiczne i stosowania przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 (dalej: upzp). 

Dysponent części 18 prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 18 według zasad określonych w art. 175 ust. 1 
i 2 ufp. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 18 – Budownictwo, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo została 
przedstawiona w załączniku 5.3 do niniejszej informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 18 i sprawozdań 
jednostkowych dysponenta III stopnia w Ministerstwie oraz GUNB. 

Sprawozdania łączne dysponenta części 18 zostały sporządzone prawidłowo, 
na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych 
podległych dysponentów. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych kontrolowanych jednostek (dysponentów III stopnia) były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Mechanizmy systemu 
kontroli zarządczej zapewniały prawidłowość sporządzonych sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta 
III stopnia.  

                                                           
9  Dobór dokonany według osądu kontrolera na podstawie zmian w planie wydatków oraz 

poziomu wykonania wydatków na poszczególne dotacje. 
10 Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. przez art. 89 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. poz. 2020 ze zm.). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
wczęści 18  
– Budownictwo, 
planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 18  
– BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 

3.1.   DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo, została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego.  

Zrealizowane w 2020 r. dochody w części 18 budżetu państwa wyniosły 40 969,9 tys. zł i były wyższe 
o 6248,9 tys. zł (18%) od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. (34 721 tys. zł) 
i niższe o 8604,5 tys. zł (17,4%) od dochodów zrealizowanych w 2019 r. (49 574,4 tys. zł). Na wyższe 
niż zaplanowano wykonanie dochodów w 2020 r. wpływ miały zwiększone wpłaty z tytułu zwrotu 
przez banki kwot umorzonych kredytów mieszkaniowych. 

Głównymi źródłami dochodów w 2020 r. były:  
− dokonane zwroty kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych w wysokości 24 212,5 tys. zł 

(wobec planowanych 20 000 tys. zł) – środki te pochodziły z dokonanych przez kredytobiorców 
zwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych w związku z przenoszeniem 
przez spółdzielnie mieszkaniowe prawa własności lokali na rzecz członków, którzy posiadali 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (rozdział 70014 – Umorzenie kredytów 
mieszkaniowych)12; 

− dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) zwroty środków z tytułu 
rozliczenia programu dopłat do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 
„Mieszkanie dla młodych” (dalej: MdM) za lata 2014–2018 w kwocie 11 102 tys. zł (wobec 
planowanych 10 000 tys. zł)13 - rozdział 70022 – Fundusz Dopłat. 

Dochody dysponenta III stopnia w Ministerstwie w części 18 – Budownictwo, planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo wyniosły 479,2 tys. zł i były niższe o 411,8 tys. zł 
(46,2%) od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. W porównaniu do wykonania 
w 2019 r. (846,8 tys. zł) dochody zrealizowane przez dysponenta III stopnia były niższe o 43,8%. 
Głównym źródłem dochodów (424 tys. zł) były wpływy z tytułu opłat za postępowania 
kwalifikacyjne na rzeczoznawców majątkowych z Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wykonanie 
planu dochodów budżetowych w 2020 r. na poziomie 53,8% było spowodowane mniejszą liczbą 
osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych, na co wpływ miała sytuacja pandemiczna 
w kraju w związku z wirusem SARS-CoV-214. 

Zrealizowane w 2020 r. dochody budżetowe w GUNB wyniosły 437,6 tys. zł, tj. 344,6% planu i 90,6% 
wykonania w 2019 r. (483,2 tys. zł). Główną przyczyną uzyskania wyższych dochodów była 
realizacja dochodów nieplanowanych, pochodzących z kar pieniężnych nałożonych (w drodze 
decyzji) na producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych, którzy nie dopełnili 

                                                           
12 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2162 ze zm.). 

13 Przesłanki dotyczące konieczności zwrotu określone są w art. 14-16 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116).  

14  W dniu 20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. poz. 491 ze zm.). 
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obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych15, a których 
nie można było przewidzieć na etapie planowania. Największy udział w dochodach budżetu państwa 
miały dochody uzyskane z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, które wyniosły 
238,6 tys. zł (54,5% ogółu dochodów). Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu opłat z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - w kwocie 125,8 tys. zł i z wpływów 
z różnych opłat – w kwocie 36,7 tys. zł. 

3.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY  

Na koniec 2020 r. w części 18 budżetu państwa należności pozostałe do zapłaty wyniosły 7116 tys. zł 
i w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. były wyższe o 1710 tys. zł. Zaległości na koniec 2020 r. 
wyniosły 5767 tys. zł i były wyższe o 1668,7 tys. zł od ich stanu na koniec 2019 r. Dotyczyły głównie 
dysponenta kontrolowanej części budżetowej – 3691 tys. zł oraz GUNB – 1068,7 tys. zł i GUGiK  
– 950,7 tys. zł. Wśród zaległości wykazanych przez dysponenta części dominowały należności 
z tytułu umów pożyczek udzielonych w latach 90-tych XX wieku, a przyznanych ze środków 
Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego oraz ze środków przeznaczonych 
na restrukturyzację budownictwa w kwocie 3668,2 tys. zł. 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 18 zaplanowano na 751 374 tys. zł16. 
W trakcie roku budżetowego plan podlegał zmianom dotyczącym przede wszystkim: 

− zwiększeń dostępnego limitu wydatków środkami przenoszonymi z rezerw celowych budżetu 
państwa (na łączną kwotę 28 546 tys. zł17), 

− zmniejszeń dostępnego limitu wydatków na podstawie decyzji (podejmowanych zarówno przez 
Ministra Finansów, jak i dysponenta części 18) o blokowaniu poszczególnych wydatków 
budżetu państwa (zmniejszenie planu wydatków w wyniku dokonanych blokad wyniosło 
7509,6 tys. zł)18. 

W wyniku wprowadzanych zmian plan wydatków w części 18 budżetu państwa został zwiększony 
o kwotę 21 036,3 tys. zł i wyniósł 772 410,3 tys. zł. Zrealizowane w kontrolowanej części wydatki 
(łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 6559,5 tys. zł), wyniosły 
766 225 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach. Od wydatków poniesionych w 2019 r. były 
one wyższe o 138 361,6 tys. zł. 

Główne wydatki części 18 budżetu państwa zostały poniesione w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa i stanowiły 85,8% wydatków w tej części. Wydatki w tym dziale wyniosły 657 057,7 tys. zł, 
co stanowiło 99,4% planu po zmianach. 

Rezerwy celowe 

Plan wydatków w części 18 budżetu państwa zwiększono w 2020 r. środkami  
z rezerw celowych w kwocie 28 546 tys. zł19, z przeznaczeniem na: 1) dotacje –25 628 tys. zł, 
2) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 949 tys. zł, 3) wydatki majątkowe – 1969 tys. zł. 
W trakcie roku dokonano blokady wydatków z rezerw celowych w kwocie 84,4 tys. zł. Ze środków 
przyznanych z rezerw wydatkowano 28 426,3 tys. zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 

                                                           
15 Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm. 
16  Po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. 

poz. 1919). 
17  W trakcie roku zaplanowane kwoty w części 18 zostały zwiększone 7 decyzjami MF o środki z części 83 – Rezerwy celowe.  
18  Szczegółowy opis dokonanych blokad zamieszczono w dalszej treści Informacji. 
19  Pozycje rezerw: 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki 

przechodzące z roku 2019; 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę 
dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych; 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych 
projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie 
potencjału realizacji zadań publicznych; 61 - Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. 
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1474,8 tys. zł), tj. 99,6% planu, w tym na dotacje 25 543,9 tys. zł (99,7% planu), wydatki bieżące 
jednostek budżetowych 942,2 tys. zł (99,3%), wydatki majątkowe 1940,2 tys. zł (98,5%). 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki ze środków uruchomionych z dwóch rezerw celowych (część 83, 
poz. 44 i 61) zrealizowanych w łącznej kwocie 25 543,9 tys. zł, co stanowiło 94,8% wykorzystanych 
środków pochodzących z rezerw celowych (26 951,5 tys. zł). Doboru próby dokonano w sposób 
celowy (na podstawie kryterium wartości). Skontrolowane wydatki zostały zrealizowane do 
wysokości określonej w planie finansowym. I tak, w odniesieniu do: 

Rezerwy celowej część 83 poz. 44  

Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów 
budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych, środki w wysokości 1500 tys. zł20 
przeznaczone zostały na zakup przez GUGIK sprzętu informatycznego, w ramach rozbudowy 
Uniwersalnego Modułu Mapowego w zakresie systemu GEOINFO. Wykonanie wydatków wyniosło 
1474 tys. zł (wydatki niewygasające). 

Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie, tj. do 18 grudnia 2020 r., a płatności 
dokonano 8 stycznia 2021 r. 

Rezerwy celowej część 83 poz. 61 

Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego 
oraz na dopłaty do czynszu, zaplanowano w ustawie budżetowej na kwotę 292 500 tys. zł (w całości 
na dotacje). Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2020 plan rezerwy celowej został zmniejszony do kwoty 274 652 tys. zł, a ponadto dodatkowo na 
skutek zmiany przeznaczenia 100 mln zł zostało przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi21 
oraz 30 mln zł z przeznaczeniem na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców22. Na etapie 
procedowania projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 Ministerstwo nie zgłaszało 
propozycji ujęcia w poz. 61 rezerwy celowej niższej kwoty wydatków od kwoty ostatecznie przyjętej 
w ustawie zmieniającej ustawę budżetową (274 652 tys. zł). Powodem były trwające od II kwartału 
2020 r. prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa (ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa23). 

Dostępne środki rezerwy celowej w 2020 r. wyniosły 144 652 tys. zł, z czego czterema decyzjami 
Ministra Finansów zostały przeniesione do części 18 do rozdziału 70022 – Fundusz Dopłat środki 
w łącznej kwocie 25 627,9 tys. zł z tego: 

− 24 402 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat na program 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (dalej: BSK). W związku z niewykorzystaniem 
wszystkich środków, MRPiT 23 grudnia 2020 r. dokonał blokady środków w wysokości 8,4 tys. zł. 
W I połowie 2020 r. Fundusz Dopłat dysponował wolnymi środkami, pochodzącymi ze środków 
niewykorzystanych w 2019 r., co spowodowało, iż pierwsze zasilenie programu BSK środkami 
z rezerwy celowej nastąpiło 1 lipca 2020 r.; 

− 1225,9 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat na dopłaty 
do czynszu (program „Mieszkanie na Start”, dalej: MnS). W związku z wydatkowaniem niższych 
środków na realizację MnS, Minister RPiT dokonał blokady środków w kwocie 75,7 tys. zł. 

W przypadku programu BSK, środki z rezerwy wydatkowane zostały w kwocie 24 393,6 tys. zł 
(99,9% planu). Po uwzględnieniu kwoty 3683,6 tys. zł, zwróconej przez BGK dnia 19 stycznia 2021 r., 
faktyczne wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 20 710 tys. zł, tj. 84,9%. Niższe wydatkowanie 
środków pochodzących z rezerwy spowodowane było pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy 
z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zmiany, 
które zaczęły obowiązywać od dnia 5 marca 2021 r., umożliwiły beneficjentom programu uzyskanie 
znacznie wyższego wsparcia finansowego niż dotychczas (z 35–55% do nawet 80% kosztów 
przedsięwzięcia). Beneficjenci wsparcia, w oczekiwaniu na bardziej korzystne przepisy, 
niejednokrotnie podejmowali decyzje o opóźnieniu złożenia wniosku do czasu ogłoszenia nowych 
przepisów.  

                                                           
20  Wydatki majątkowe – 1300 tys. zł, wydatki bieżące – 200 tys. zł. 
21  Opinia nr 24 Komisji Finansów Publicznych dla Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, 

uchwalona na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r. 
22  Opinia nr 49 Komisji Finansów Publicznych dla Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, 

uchwalona na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. 
23  Dz. U. z 2021 r. poz. 11. 
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W przypadku MnS środki z rezerwy wydatkowane zostały w kwocie 1150,3 tys. zł (100% planu). 

Dysponent części nie wnioskował o uruchomienie pozostałych środków ujętych w rezerwie celowej 
część 83 poz. 61 w wysokości 119 024,1 tys. zł. Spowodowane to było brakiem możliwości złożenia 
wniosku o uruchomienie rezerwy celowej do końca 2020 r., z uwagi na przebieg prac legislacyjnych 
nad ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa, której publikacja nastąpiła w dniu 4 stycznia 2021 r.24 Na wniosek MRPiT pozostałe 
w rezerwie środki zostały pozostawione do dyspozycji Ministra Finansów. 

Blokowanie wydatków 

W 2020 r. w części 18 budżetu państwa dokonano blokad planowanych kwot wydatków budżetu 
państwa na łączną kwotę 7509,6 tys. zł, na podstawie następujących decyzji:  
1. dysponent części na podstawie art. 177 ust. 1 ufp podjął trzy decyzje w sprawie blokady 

wydatków na łączną kwotę 4174,6 tys. zł: 
− w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przyznanych na koszty 

funkcjonowania GUGiK, GUNB oraz Ministerstwa w kwocie 3568,4 tys. zł. Było ono 
wynikiem uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz z ograniczenia lub braku realizacji części zadań, w związku z zaistniałą 
sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

− w wyniku niewykorzystania wszystkich środków planowanych na realizację Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko – 522,2 tys. zł; 

− na skutek niewykorzystania kwoty 84 tys. zł, ze środków pochodzących z rezerwy celowej 
budżetu państwa poz. 6125, przyznanej na realizację programu Mieszkanie na Start 
(75,6 tys. zł) oraz Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego (8,4 tys. zł). 

2. Minister Finansów, 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 kryzysowych26, dokonał blokady 
planowanych wydatków w łącznej kwocie 3335 tys. zł. Zablokowane środki dotyczyły głównie 
niewykorzystania środków planowanych na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe 
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. 

Analiza wszystkich decyzji Ministra RPiT dotyczących zablokowania planowanych kwot wydatków 
budżetu państwa (55,6% wszystkich blokad) wykazała, że decyzje zostały podjęte bezpośrednio 
po uzyskaniu od dysponentów informacji o wolnych środkach. 
Największy udział w wydatkach kontrolowanej części według grup ekonomicznych miały wydatki 
na dotacje - 654 934,9 tys. zł (85,5% wydatków części 18 i 99,4% planu po zmianach). Pozostałe 
wydatki według grup ekonomicznych przeznaczono na: 
− wydatki bieżące - 105 422,2 tys. zł (97,8% planu po zm.), 
− wydatki majątkowe - 4669,2 tys. zł (98,6% planu po zm.), 
− współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 1034,8 tys. zł (94,9% 

planu po zm.), 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych, w wysokości 163,9 tys. zł (94,4% planu po zm.). 
Dotacje  
Dotacje na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 658 653,5 tys. zł, a wykonie wyniosło 
654 934,9 tys. zł27 (99,4% planu).  Dotacje zostały przeznaczone na: 

1) Fundusz Dopłat28 w łącznej kwocie 459 497,2 tys. zł (99,2% planu), z którego finansowano 
następujące programy: 
− „Społecznego budownictwa czynszowego” – 341 013,1 tys. zł (100% planu)29, rezultaty 

realizacji programu przedstawiono w opisie ustaleń dotyczących wyników zbadanej próby 
udzielonych dotacji,  

                                                           
24  Ustawa weszła w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. 
25  Część 83 poz. 61 „Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia 

budownictwa socjalnego i komunalnego oraz dopłaty do czynszu”.  
26 Dz. U. poz. 1842 ze zm.  
27 Kwota ta obejmuje wydatki ujęte w paragrafie 2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami. 
28  Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat. 
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− „Finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego” – 112 063,4 tys. zł 
(96,8% planu)30, zakwalifikowanych zostało 66 wniosków na utworzenie 1771 lokali 
mieszkalnych, 123 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 50 miejsc 
w ogrzewalniach, 

−  „Mieszkanie dla młodych” – 5270,3 tys. zł (99,4% planu)31, BGK zrealizował wszystkie 
otrzymane wnioski (483) i przekazał bankom kredytującym całą wnioskowaną kwotę 
(5270,3 tys. zł), 

− „Mieszkanie na start” – 1150,3 tys. zł (100% planu)32, BGK zawarł z gminami 44 umowy 
w sprawie stosowania dopłat do czynszu do 1310 mieszkań; 

2) Refundację premii gwarancyjnych33 – 117 149,7 tys. zł (100% planu). W 2020 r. 
zlikwidowanych zostało 12 064 szt. książeczek mieszkaniowych z prawem do premii 
gwarancyjnej, w tym 10 627 szt. książeczek z wypłaconą premią gwarancyjną. Na koniec 2020 r. 
pozostawało w obsłudze 1 004 752 szt. książeczek mieszkaniowych z prawem do premii 
gwarancyjnej, a gromadzone na nich wkłady wyniosły 464 949,3 tys. zł; 

3) Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych34 – 78 364,8 tys. zł (100% planu po zm.), w tym 
wynagrodzenie banków35 – 76,8 tys. zł. W 2020 r. oddłużono 2217 lokale mieszkalne, 
na koniec roku pozostawało 3345 zadłużonych mieszkań. 

Początkowy plan Funduszu Dopłat zakładał wydatki w kwocie 43 427 tys. zł z przeznaczeniem na 
dopłaty do oprocentowania mieszkaniowych kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach 
programu „Rodzina na Swoim” (dalej: RnS)36. Dysponowanie przez Fundusz Dopłat wolnymi 
środkami niewykorzystanymi w 2019 r. pozwoliło na sfinansowanie dopłat zaplanowanych na 2020 r. 
W związku z powyższym nie wykorzystano części środków zaplanowanych na wypłaty w 2020 r. 
i zostały one przeniesione przez Ministra RPiT na realizację programu budownictwa socjalnego 
i komunalnego w ramach Funduszu Dopłat. W ramach RnS w 2020 r. zostały naliczone dopłaty do 
oprocentowania 11 881 kredytów preferencyjnych. BGK przekazał bankom kredytującym dopłaty 
w wysokości 62 463,4 tys. zł. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 nie zaplanowano środków na zasilenie Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów (dalej: FTiR)37. Niemniej jednak FTiR realizował zadania polegające 
na przyjmowaniu wniosków, przyznawaniu i wypłacie premii termomodernizacyjnych, 
remontowych i kompensacyjnych. Wypłata premii dokonywana była z wolnych środków FTiR. 
W 2020 r. przyznano 1347 premii na łączną kwotę 102 000 tys. zł, w związku z remontem lub 
termomodernizacją 32 555 mieszkań.  

U dysponenta części 18 budżetu państwa szczegółową kontrolą objęto dotacje dobrane w sposób 
celowy (na podstawie kryterium wartości) na łączną kwotę 341 013,1 tys. zł przeznaczone na 
realizację programu społecznego budownictwa czynszowego (dalej: SBC38). Badana próba 

                                                                                                                                        
29  Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.).  
30  Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni 
i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 ze zm.).  

31 Program uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116).  

32 Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 ze zm.).  

33  Rozdział 70015 – Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie. 
34  Rozdział 70017 – Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. 
35  Należności banków z tytułu wykupu odsetek oraz wynagrodzenie za administrowanie i egzekwowanie zadłużenia. Wykup 

odsetek prowadziły następujące banki: PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A. i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
36  Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób 

w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 403).  
37  Rozdział 70020 – Fundusz Termomodernizacji i Remontów. W 2019 r. wydatki wyniosły 122 117,2 tys. zł. Fundusz 

utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, ze zm.). 

38   Program SBC skierowany był głównie do publicznych towarzystw budownictwa społecznego (dalej: TBS), spółek 
gminnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Został uruchomiony w 2015 r., a jego realizację przewidziano do 2025 r. 
Instrumentem wsparcia przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych w ramach programu był kredyt preferencyjny 
udzielany przez BGK. 

 W ramach dwóch edycji programu SBC w 2020 r. (1-31 marca i 1 lipca–30 września), złożonych zostało 48 wniosków 
kredytowych, na łączną kwotę 565 221 tys. zł, dotyczących przedsięwzięć o łącznej wartości 939 866,9 tys. zł. Wnioski te 
dotyczyły sfinansowania budowy 2980 lokali mieszkalnych na wynajem. W większości (67%) wnioskodawcami były TBS, 
które złożyły 32 wnioski. Pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej uzyskały 43 wnioski. Zakwalifikowane wnioski 
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obejmowała 100% udzielonych kwot dotacji na powyższy cel i 52,1% wszystkich dotacji 
wypłaconych w 2020 r. przez dysponenta. W badanej próbie udzielonych dotacji na program SBC nie 
stwierdzono nieprawidłowości39.  
Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2020 r. w części 18 wyniosły 105 422,2 tys. zł i stanowiły 
97,8% planu po zmianach. Były one niższe o 4426 tys. zł od wydatków bieżących zrealizowanych 
w 2019 r. (109 848,2 tys. zł). Na wynagrodzenia w 2020 r. w części 18 wydatkowano 56 645,5 tys. zł, 
zaś w 2019 r. 52 767,8 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 8296,1 zł wobec 7427,9 zł w 2019 r. Przeciętne zatrudnienie 
w przeliczeniu na pełne etaty w części 18 budżetu państwa na koniec IV kwartału 2020 r. wyniosło 
łącznie 569 etatów wobec 592 na koniec 2019 r. Zmiany w przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu 
na pełne etaty na koniec IV kwartału 2020 r. miały miejsce przede wszystkim: 

− w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii – spadek ze 148 w 2019 r. do 140 etatów w 2020 r., 

− u dysponenta III stopnia w Ministerstwie – spadek z 269 etatów w 2019 r. do 256 w 2020 r.  
– dotyczył głownie członków korpusu służby cywilnej oraz osób nieobjętych mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń. 

W Ministerstwie stosunek pracy rozwiązano z 50 osobami (48,3 etatu), w tym z ośmioma osobami 
w związku z ich przejściem na emeryturę, a w GUGiK rozwiązano 24 umowy o pracę (23,5 etatu), 
z tego siedem osób podjęło decyzje o przejściu na emeryturę. 

W celu zwiększenia zatrudnienia podejmowano działania polegające na obsadzeniu wolnych 
stanowisk40. W Ministerstwie w 2020 r. przeprowadzono 40 naborów, w wyniku których 
zatrudniono 20 osób, z kolei w GUGiK przeprowadzono 27 naborów i zatrudniono 19 osób. 

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenia w Ministerstwie wyniosły 25 766,1 tys. zł i były wyższe 
o 10,2% w porównaniu do 2019 r. (23 390 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 
jednego pełnozatrudnionego wyniosło 8387,4 zł i było wyższe niż w 2019 r. o 1530,1 zł (18,2%). 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w załączniku 
5.6 do niniejszej Informacji. 

Wydatki majątkowe 

W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki majątkowe w części 18 określono na 2957 tys. zł i były 
przeznaczone na realizację 10 zadań. W trakcie roku liczbę zadań zwiększono do 18 i zwiększono 
planowaną kwotę wydatków majątkowych do 4898,3 tys. zł. Zmiany dotyczyły zmniejszenia 
wydatków na inwestycje budowlane, z 1020 tys. zł do 650,8 tys. zł (co było spowodowane 
uzyskaniem niższych od przewidywanych ofert na realizację zadań majątkowych41) oraz zwiększenia 
wydatków na zakupy inwestycyjne, z 1937 tys. zł do 4247,5 tys. zł, przewidzianych do realizacji 
głównie przez GUGIK i Ministerstwo (środki na zadania pochodziły m.in. z dwóch rezerw celowych 
budżetu państwa42). 

GUGIK dodatkowo zaplanował zakup sprzętu informatycznego, w ramach rozbudowy Uniwersalnego 
Modułu Mapowego43 w zakresie uruchomienia „Systemu GIS wspierającego analizę kryminalną  

                                                                                                                                        
dotyczyły inwestycji o łącznej wartości 910 569,3 tys. zł, w wyniku których miało powstać 2853 mieszkań na wynajem, 
a kwota kredytów, o którą w nich wnoszono, to 549 791,3 tys. zł. 

39  Przekazywanie i rozliczenie środków następowało zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych 
i w jej przepisach wykonawczych, a także w umowie z dnia 23 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministrem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie określenia szczegółowych 
warunków dopłaty do oprocentowania kredytu lub obligacji, o której mowa w art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

40  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.). 
41  Zadanie „Przebudowa rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej 

pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie” oraz zadanie „Wykonanie dedykowanych instalacji 
teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku ul. Kruczej 38/42 w Warszawie”. 

42  Część 83 poz. 44 „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów 
budżetu państwa i zadań związanych z poprawą finansów publicznych” – 1300 tys. zł oraz poz. 49 „Utrzymanie rezultatów 
niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki 
na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych” – 669 tys. zł. 

43  UMM jest przeznaczony dla służb ratunkowych i porządkowych, zapewniając bezpłatny i bezpośredni dostęp do danych 
przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) dla użytkowników systemów włączonych 
w system powiadamiania ratunkowego. 
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– GOINFO”44 (1300 tys. zł) oraz zakup sprzętu informatycznego, z przeznaczeniem na modernizację 
technologiczną centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji (669 tys. zł). 
Ministerstwo wprowadziło w trakcie roku budżetowego nowe zadanie pn. „Zaprojektowanie, 
budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu – Rzeczoznawca 
Majątkowy (ESRM), za kwotę 285 tys. zł. Środki na to zadanie zostały przeniesione z innego zadania, 
z realizacji którego zrezygnowano (zakup samochodów hybrydowych/elektrycznych). 

Zrealizowane w 2020 r. wydatki majątkowe wyniosły 2010,9 tys. zł (41,1% planu po zmianach) 
i były niższe o 5761,7 tys. zł od wykonania w 2019 r. (7772,6 tys. zł). Z 18 ww. zadań w zakresie 
rzeczowym w pełni zrealizowano 12 zadań za łączną kwotę 1790,8 tys. zł, a częściowo dwa zadania 
za łączną kwotę 220,1 tys. zł. 

GUGIK do końca 2020 r. nie wydatkował środków na zakup sprzętu informatycznego, w ramach 
rozbudowy Uniwersalnego Modułu Mapowego w zakresie systemu GEOINFO (1300 tys. zł). Płatność 
za zakupiony sprzęt, zgodnie z zawartą umową, dokonana została 8 stycznia 2021 r. 

Niewydatkowane środki w wysokości 2674,1 tys. zł pozostały do wykorzystania w 2021 r., jako 
wydatki budżetu państwa, które nie wygasają w 2020 r. 

Wydatki majątkowe w Ministerstwie (dysponent III stopnia) zaplanowano w kwocie 1053 tys. zł. 
W wyniku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do 753 tys. zł. Wydatki wyniosły 719,4 tys. zł, 
tj. 95,5% planu po zmianach45 na następujące zadania: 

- „Budowa i rozwój systemów teleinformatycznych MR, zakup sprzętu teleinformatycznego, 
licencji oraz majątkowych praw autorskich” (438 tys. zł); 

- „Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego 
Systemu – Rzeczoznawca Majątkowy” (dalej: ESRM) (285 tys. zł); 

-  „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” (30 tys. zł).  

Wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego, w kwocie 6559,5 tys. zł, 
dotyczyły wydatków bieżących – 3885,4 tys. zł i wydatków majątkowych – 2674,1 tys. zł. Z kwoty tej 
wydatkowano w 2021 r. (wg stanu na 30 marca 2021 r.) 2981,1 tys. zł, tj. 45,5%. Główną przyczyną 
zgłoszenia ww. wydatków do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2020 r. była sytuacja 
epidemiczna związana z koronawirusem SARS-CoV-2, skutkująca m.in.: wydłużeniem przebiegu 
procedury wyboru oferenta oraz opóźnieniem w realizacji zamówień. 

Zobowiązania budżetu państwa w kontrolowanej części wyniosły na koniec 2020 r. 6712 tys. zł 
i były wyższe o 1897,5 tys. zł od kwoty zobowiązań na koniec 2019 r. Zobowiązania dotyczyły 
głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (4285,4 tys. zł) oraz dostaw 
i usług, które uregulowano w 2021 r. (2426,6 tys. zł). Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

Dysponent części 18 prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 18, 
stosownie do art. 175 ust. 1 i 2 ufp , w szczególności poprzez bieżącą analizę i monitorowanie 
wykorzystania planu finansowego, w tym powstania ewentualnych oszczędności w celu efektywnego 
wykorzystania środków. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku 5.5 
do niniejszej Informacji. 

Wydatki poszczególnych dysponentów III stopnia 

Wydatki dysponenta III stopnia w Ministerstwie zostały zaplanowane w wysokości 43 898 tys. zł, 
a w wyniku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do 40 830,1 tys. zł. Wykonanie wydatków przez 
Ministerstwo w 2020 r. wyniosło 39 329,2 tys. zł, tj. 96,3% planu po zmianach i stanowiło 109% 
wydatków zrealizowanych w 2019 r. (36 071,6 tys. zł).  
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 3334,4 tys. zł, 
tj. 53,7% wydatków pozapłacowych zrealizowanych przez dysponenta III stopnia w Ministerstwie. 
Doboru próby wydatków dokonano ze zbioru wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 

                                                           
44  Innowacyjna platforma analityczna, umożliwiająca zwiększenie efektywności w zakresie rozpoznawania, wykrywania 

i zwalczania przestępczości na gruncie ekonomicznym oraz wsparcie w procesie zabezpieczania mienia pochodzącego 
z działalności przestępczej. W celu budowy i wdrożenia systemu GOINFO, GUGIK podjął współpracę z Krajową 
Administracją Skarbową.  

45  W całości były to wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. 
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księgowych, dotyczących pozapłacowych wydatków budżetowych dysponenta III stopnia 
w Ministerstwie oraz na podstawie doboru celowego. Próba losowa została dobrana metodą 
monetarną (MUS), a łącznie zbadano 44 zapisy i odpowiadające im dowody księgowe. Badaniem 
w ramach doboru celowego objęto m.in. dwa wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 o wartości 685,5 tys. zł oraz dziewięć wydatków z umów-zleceń o wartości 
37 tys. zł. Skontrolowane wydatki dokonane zostały zgodnie z planem finansowym, na zakupy 
i usługi służące realizacji celów Ministerstwa. 
Badaniem objęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz jedno, do którego nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych46 (dalej: upzp) – zamówienie o równowartości 
nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro wyrażonej w złotych. Łączną kwota skontrolowanych 
zamówień wyniosła 741,6 tys. zł. Analiza dokumentacji nie wykazała naruszeń przepisów upzp oraz 
obowiązujących w tym zakresie uregulowań wewnętrznych dysponenta III stopnia 
w Ministerstwie47. Zbadane zamówienia dotyczyły następujących zadań: sporządzenia ekspertyzy 
w zakresie zmian metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku, o wartości 209,1 tys. zł, dostawy 360 szt. laptopów i 360 szt. stacji dokujących, o wartości 
522,4 tys. zł, zakupu niewyłącznych, nieograniczonych czasowo trzech licencji programu ZWCAD 
Professional 2020 wraz z nakładkami, o wartości 10,1 tys. zł. 

Wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym na zakupy i usługi służące realizacji celów 
dysponenta III stopnia w Ministerstwie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Generalny 
Ministerstwa zalecił do stosowania wytyczne określające zasady i tryb podejmowania działań 
w Ministerstwie w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej wśród pracowników Ministerstwa48. W okresie od marca do grudnia 2020 r. 
pracę zdalną wykonywało średnio 62,6% pracowników. Najwięcej osób świadczyło pracę w tej 
formie w kwietniu – 75%, a najmniej w grudniu – 53%. W celu zapewnienia sprzętu komputerowego 
do wykonywania pracy w trybie zdalnym, na zakup laptopów oraz stacji dokujących wydatkowano 
701,1 tys. zł. W okresie marzec–grudzień 2020 r., wydatki dysponenta III stopnia w Ministerstwie 
z tytułu opłat eksploatacyjnych49 wyniosły 1125,2 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 
w 2019 r. były niższe o 2,9%. 

Wydatki GUNB w ustawie budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 27 123 tys. zł, a w wyniku 
zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do 26 100,4 tys. zł. Wykonanie wydatków przez GUNB w 2020 r. 
wyniosło 25 735,4 tys. zł50, tj. 98,6% planu po zmianach i stanowiło 109,3% wydatków 
zrealizowanych w 2019 r. (23 535,5 tys. zł). 

Szczegółowym badaniem objęto próbę wydatków budżetu państwa w kwocie 2062,9 tys. zł, tj. 35,6% 
zrealizowanych wydatków pozapłacowych GUNB (5800,5 tys. zł). Próba została wylosowana metodą 
monetarną – MUS i uzupełniona wydatkami dobranymi w sposób celowy na kwotę 614 tys. zł. 
Wydatki objęte badaniem dokonywane były zgodnie z planem finansowym i zostały przeznaczone na 
zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, W badanej 
próbie obejmującej wydatki majątkowe dokonano ich sprawdzenia pod kątem prawidłowości 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowości wyłączenia stosowania 
przepisów upzp. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Szczegółowej kontroli poddano: 
dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych zrealizowane przez GUNB na podstawie 
przepisów upzp, obejmujące:  

                                                           
46  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została uchylona z dniem 

1 stycznia 2021 r. przez art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.). 

47  Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 
zasad postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w procesie dokonywania 
wydatków publicznych, zmienionego zarządzeniem Nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

48  Wytyczne Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania 
się koronowirusa (wejście w życie z dniem podania do wiadomości pracownikom w dniu 11 marca 2020 r.) oraz Wytyczne 
Dyrektora Generalnego dotyczące zasad pracy zdalnej w Ministerstwie Rozwoju w czasie stanu zagrożenia 
epidemiologicznego lub stanu epidemii z dnia 31 sierpnia 2020 r. (publikacja w intranecie w dniu 2 września 2020 r.). 

49  Zakup materiałów i wyposażenia; wody, energii elektrycznej (dostawa i dystrybucja), energii cieplnej, drobnych napraw 
i remontów; odprowadzanie ścieków i sprzątanie, odbiór odpadów, ochrona i inne usługi. 

50  W tym wydatki niewygasające 1257 tys. zł. 
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− „Wykonanie III etapu robót budowlanych w zakresie dedykowanych instalacji teletechnicznych 
sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie” – postępowanie 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; wartość udzielonego zamówienia 
wyniosła 261 tys. zł; 

− „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego  
– Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru 
Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie wraz z budową 
wyszukiwarki publicznej”, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego; 
wartość udzielonego zamówienia wyniosła 135,5 tys. zł; 

oraz 

− zamówienie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego 
przedmiotem był zakup oraz dostawa 20 sztuk komputerów przenośnych z zainstalowanym 
systemem operacyjnym, oprogramowaniem oraz licencjami” o wartości 108 tys. zł51. 

Zamówienia zostały udzielone prawidłowo, zgodnie z przepisami upzp. Wydatki poniesione 
w wyniku realizacji ww. zamówień wyniosły w 2020 r. łącznie 481,1 tys. zł.  

Wydatki budżetu państwa w GUNB, które nie wygasły z końcem 2020 r. wyniosły 1257 tys. zł 
i dotyczyły następujących zadań: zakup komputerów stacjonarnych oraz przenośnych (517 tys. 
zł),zakup mebli biurowych (60 tys. zł), przebudowa rozdzielnic w budynku przy ul. Kruczej 38/42 
w Warszawie (281 tys. zł), zakup dwóch serwerów (399 tys. zł). Przyczyną zgłoszenia ww. zadań 
do wykazów wydatków niewygasających była m.in. sytuacja epidemiczna i związane z tym 
opóźnienia w ich realizacji. 

Sytuacja związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miała wpływ 
na tryb świadczenia pracy w GUNB. Od 13 marca 2020 r. część pracowników świadczyło pracę poza 
siedzibą GUNB – w trybie zdalnym oraz w systemie „hybrydowym”. Praca zdalna odbywała się 
na podstawie indywidualnych poleceń, określających zasady jej wykonywania. Skierowanie 
pracowników do wykonywania pracy zdalnej wpłynęło przede wszystkim na wyższe wydatki 
na rozmowy telefoniczne (wzrost o ok. 8 tys. zł w porównaniu do 2019 r.). Ponadto GUNB w celu 
zapewnienia właściwych warunków pracy zdalnej zakupił roczną subskrypcję usługi Exchange 
Online (za 32 tys. zł) oraz 20 szt. komputerów przenośnych (za 108 tys. zł). Zakup kolejnych 
komputerów przenośnych (46 szt.) został przewidziany w ramach wydatków niewygasających. 
Wprowadzenie pracy zdalnej wpłynęło natomiast na mniejsze zużycie m.in. materiałów piśmiennych, 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

Wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane (plan po zmianach) w kwocie 2503 tys. zł, 
a zrealizowane w kwocie 1374,2 tys. zł, co stanowiło 54,9% planu po zmianach oraz 128% 
wykonania wydatków w 2019 r. 

Przyczynami niskiego wykonania planu wydatków środków europejskich w 2020 r. były głównie 
opóźnienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

W 2020 r. Minister podjął jedną decyzję52 w sprawie blokady wydatków budżetu środków 
europejskich (na kwotę 1110,6 tys. zł). Powodem było niewykorzystanie środków przeznaczonych 
na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Wydatki w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu 
inwestycyjno-budowlanego – etap II"53 wyniosły 316,9 tys. zł, tj. 65,2% planu po zmianach. 
Ministerstwu nie udało się pozyskać żadnej oferty, a tym samym wyłonić wykonawcy „Ekspertyzy 
dot. przeglądu i rekomendacji w zakresie włączenia kwalifikacji uregulowanych obejmujących 
uprawnienia budowlane do ZSK”. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego zadania.  

W przypadku projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla 
planistów – etap I”54 wydatkowano 217,7 tys. zł, tj. 55,3% planu po zmianach. Niższe od 

                                                           
51  O wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro bez VAT, do którego GUNB nie zastosował przepisów upzp. 
52  Decyzja z dnia 21 grudnia 2020 r. 
53  POWER.02.19.00-00-00-00-PB01/17. 
54  POWER.02.19.00-00-00-00-PP02/15. 
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zaplanowanych wydatki spowodowane były wydłużeniem przebiegu postępowań o zamówienie 
publiczne, w konsekwencji część zadań przewidzianych do wykonania w 2020 r. zostanie zakończona 
i rozliczona w 2021 r. 

W ramach projektu „Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa 
budowlanego z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej w budynkach, w tym wprowadzenie innowacyjnych technologii”55, wydatkowano 
4,9 tys. zł, tj. 24,6% planu po zmianach. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów 
i przyjmowaniu interesantów odstąpiono od dystrybucji informatora w wersji papierowej (brak lub 
niewielka liczba osób, którym można by było przekazać informator). Dystrybucji informatora 
dokonano drogą elektroniczną. 

Wydatki na realizację projektu POWER.02.19.00-00-00-00-PP01/15 „Wspólna przestrzeń – wspólne 
dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I”56 wyniosły 
421,9 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach. 

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
projektu POWER 2014–2020, Minister RPiT dokonał blokady 357,1 tys. zł. 

W planie wydatków budżetu środków europejskich dysponenta III stopnia w Ministerstwie w 2020 r. 
wydatki określono na 1323 tys. zł. Wykonanie tych wydatków wyniosło 961,4 tys. zł, co stanowiło 
72,7% planu po zmianach oraz 103,1% w porównaniu do wykonania w 2019 r. 

Szczegółową kontrolą objęto dwa wydatki z budżetu środków europejskich (zrealizowane przez  
dysponenta III stopnia w Ministerstwie) na łączną kwotę 222,8 tys. zł, co stanowiło 23,2% wydatków 
budżetu środków europejskich poniesionych w 2020 r. przez tego dysponenta. Skontrolowane 
wydatki dotyczyły wykonania usług polegających na „Opracowaniu analizy systemowej budowy 
systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego” (103,3 tys. zł) oraz opracowaniu 
merytorycznym publikacji o roboczym tytule „Zrównoważona mobilność w planowaniu 
przestrzennym” (119,4 tys. zł). Ww. wydatki zrealizowano prawidłowo, do wysokości określonej 
w planie finansowym. Zostały one przeznaczone na cele lub zadania określone w umowach 
o dofinansowanie. GUNB nie ponosił w 2020 r. wydatków z budżetu środków europejskich. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich przedstawiono 
w załączniku 5.7 do niniejszej Informacji. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 
a także sprawozdań jednostkowych przez Ministerstwo (dysponent III stopnia): 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 

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

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

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

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania 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).  

                                                           
55  POWER.02.19.00-00-00-00-PB01/16. 
56  POWER.02.19.00-00-00-00-PP01/15. 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta kontrolowanej części budżetowej na 
podstawie sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanej jednostki (dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał prawidłowość i rzetelność 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej57, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych58, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym59. 

W związku ze zmianami w składzie Rady Ministrów, a tym samym przekształceniem z dniem 
6 października 2020 r. Ministerstwa Rozwoju w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, do 
dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów budownictwo, planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka oraz turystyka, włączone zostały 
komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu praca z dotychczasowego Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej60. Przekształcenie Ministerstwa nie skutkowało zmianą organu 
uprawnionego do dysponowania częścią 18 budżetu państwa, tym samym nie zaistniał obowiązek 
zamknięcia ksiąg rachunkowych61 dla części 18 budżetu państwa na ostatni dzień działalności 
Ministerstwa Rozwoju i ich ponownego otwarcia. 

                                                           
57 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1564 ze zm.). 
58 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), uchylony z dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie § 12 
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396). 

59 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 ze zm.). 

60  § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1736).  

61  Art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217). 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
NIK skierowała wystąpienia pokontrolne do p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 
23 marca 2021 r., a do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 
14 kwietnia 2021 r.. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła kontrolowaną działalność 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. NIK nie 
sformułowała w ww. wystąpieniach wniosków pokontrolnych. Kierownicy kontrolowanych jednostek 
nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 18  
– BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ 

MIESZKALNICTWO 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 

Udział 
w wydatkach 

części 
ogółem 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa 
i budżetu 
środków 

europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia 
wg Rb-70 

 

tys. zł % 

1. 
Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy  
i Technologii 

256,2 40 095,3 695 749,7 25 766,1 90,6 

2. 
Główny Urząd 

Geodezji 
i Kartografii 

140,1 437,1 46 114,0 14 294,9 6,0 

3. 
Główny Urząd 

Nadzoru 
Budowlanego 

173,1 437,5 25 735,5 16 584,5 3,4 
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5.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 18 – BUDOWNICTWO, PLANOWANIE 

I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 

Oceny wykonania budżetu w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo dokonano stosując kryteria62 oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku63. 

Dochody (D)64:     40 969,9 tys. zł     

Wydatki (W)65:     767 599,2 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     767 599,2 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w dochodach:    brak nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    brak oceny 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   brak nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

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

dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza) nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy 
ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

65  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami, które nie wygasły 
z upływem roku. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 18 – BUDOWNICTWO, PLANOWANIE 

I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 
Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 5:3 5:4 

  Wykonanie Ustawa1) Wykonanie  
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
  Ogółem, w tym: 49 574,4 34 721,0 40 969,9 82,6 118,0 

1. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

48 169,8 34 580,0 40 042,3 83,1 115,8 

1.1 70005 - Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościami 

665,1 880,0 424,2 63,8 48,2 

1.2 70014 - Umorzenie 
kredytów mieszkaniowych 

32 023,0 20 000,0 24 212,5 75,6 121,1 

1.3 70015 - Refundacja premii 
gwarancyjnych oraz premii 
za systematyczne 
oszczędzanie 

165,5 200,0 196,1 118,5 98,1 

1.4 70017 - Wykup odsetek od 
kredytów mieszkaniowych 

3 878,2 3 500,0 4 036,1 104,1 115,3 

1.5. 70022 - Fundusz Dopłat 11 307,0 10 000,0 11 101,0 98,2 111,0 

1.6. 70095 - Pozostała 
działalność 

131,0 0,0 72,4 55,3 0,0 

2 710 - Działalność usługowa 1 197,9 130,0 874,6 73,0 672,8 

2.1 71012 - Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii 

198,6 0,0 393,6 198,2 0,0 

2.2 71015 - Nadzór budowlany 483,2 127,0 437,5 90,5 344,5 

2.3 71021 - Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii 

516,1 3,0 43,5 8,4 1 450,0 

2.4 71030 - Fundusz 
Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 750 - Administracja 
publiczna 

206,7 11,0 53,0 25,6 481,8 

3.1 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 

206,7 11,0 53,0 25,6 481,8 

4. 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 75624 - Dywidendy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1) ) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571 ze zm.). 
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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 18 – BUDOWNICTWO, PLANOWANIE 

I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO  

Lp. Wyszczególnienie* 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
 Ogółem, w tym: 627 863,4 751 374,0 772 410,3 766 225,0 6559,5 122,0 102,0 99,2 

1. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

510 455,4 635 238,0 660 782,0 657 057,7 540,0 128,7 103,4 99,4 

1.1 70005  
- Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościam
i 

1068,9 1 551,0 697,3 695,0 0,0 65,0 44,8 99,7 

1.1.1 3030 - Różne 
wydatki na rzecz 
osób fizycznych 

228 311,0 79,2 79,2 0,0 34,7 25,5 100,0 

1.1.2 4000 - Wydatki 
bieżące 0,0 469,0 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

1.1.3 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

1,7 4,0 2,0 0,8 0,0 47,1 20,0 40,0 

1.1.4 4170  
- Wynagrodzenia 
bezosobowe 

488,8 759,0 279,4 279,4 0,0 57,2 36,8 100,0 

1.1.5 4210 - Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

11,4 0,0 0,0 9,9 0,0 86,8 0,0 0,0 

1.1.6 4300 - Zakup usług 
pozostałych 

130,2 0,0 0,0 57,7 0,0 44,3 0,0 0,0 

1.1.7 4380 - Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

9,4 0,0 0,0 0,7 0,0 7,5 0,0 0,0 

1.1.8 4520 - Opłaty  
na rzecz budżetów 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

0,0 0,0 222,2 222,0 0,0 0,0 0,0 99,9 

1.1.9 4580 - Pozostałe 
odsetki 

47,0 0,0 45,0 44,9 0,0 95,5 0,0 99,8 

1.1.10 4610 - Koszty 
postępowania 
sądowego i 
prokuratorskiego 

103,4 6,0 1,0 0,4 0,0 0,4 6,7 40,0 

1.2 70015 - 
Refundacja premii 
gwarancyjnych 
oraz premii za 
systematyczne 
oszczędzanie 

144 911,9 160 000,0 117 150,7 117 149,7 0,0 80,8 73,2 100,0 

1.2.1 2980 - Pozostałe 
rozliczenia  

144911,9 160 000,0 117 150,7 117 149,7 0,0 80,8 73,2 100,0 
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z bankami 

1.3 70017 - Wykup 
odsetek  
od kredytów 
mieszkaniowych 

82175,8 75 700,0 78 365,2 78 364,8 0,0 95,4 103,5 100,0 

1.4 70020 - Fundusz 
Termomodernizacj
i i Remontów 

122 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 70022 - Fundusz 
Dopłat 

148 680,0 396 927,0 463 214,4 459 497,2 0,0 309,1 115,76 99,2 

1.6. 70095 - Pozostała 
działalność 

11 501,6 1060,0 1354,4 1351,0 540,0 11,7 127,5 99,7 

2 710 - Działalność 
usługowa 82 716,5 74 843,0 72 399,2 71 436,7 4447,9 86,4 95,5 98,7 

2.1 71012 - Zadania  
z zakresu geodezji  
i kartografii 

0,0 14 550,0 13 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 4170  
- Wynagrodzenia 
bezosobowe 

109,6 155,0 102,7 101,8 0,0 92,9 65,7 99,1 

2.1.2 4300 - Zakup usług 
pozostałych 

19 033,5 0,0 0,0 13 690,1 1716,1 71,9 0,0 0,0 

2.2 71015 - Nadzór 
budowlany 

23 535,5 27 120,0 26 097,4 25 735,5 1257,0 109,3 94,9 98,6 

2.2.1 3020 - Wydatki 
osobowe 
niezaliczone  
do wynagrodzeń 

21,7 30,0 52,0 46,5 0,0 214,3 155,0 89,4 

2.2.2 4000 - Wydatki 
bieżące 

0,0 3 620,0 3 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 4010 - 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

1046,2 957,0 852,0 851,9 0,0 81,4 89,0 100,0 

2.2.4 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

13503,5 14 355,0 14 245,0 14 244,9 0,0 105,5 99,2 100,0 

2.2.5 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

862,5 1 192,0 921,5 921,5 0,0 106,8 77,3 100,0 

2.2.6 4110 - Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

2489,3 2 680,0 2 610,0 2 580,0 0,0 103,6 96,3 98,8 

2.2.7 4140 - Wpłaty  
na PFRON  

113,2 0,0 60,0 57,4 0,0 50,7 0,0 95,7 

2.2.8 4170  
- Wynagrodzenia 
bezosobowe 

2,5 0,0 50,5 50,4 0,0 2016,
0 

0,0 99,8 

2.2.9 4210 - Zakup 
materiałów  
i wyposażenia 

738,8 0,0 0,0 1277,9 577,0 173,0 0,0 0,0 

2.2.10 4260 - Zakup 
energii 

227,5 0,0 0,0 243,4 0,0 107,0 0,0 0,0 
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2.2.11 4270 - Zakup usług 
remontowych 

286,3 160,0 288,0 284,8 0,0 99,5 178,0 98,9 

2.2.12 4280 - Zakup usług 
zdrowotnych 

12,1 0,0 0,0 10,8 0,0 89,3 0,0 0,0 

2.2.13 4300 - Zakup usług 
pozostałych 

1326,1 0,0 0,0 1 669,6 0,0 125,9 0,0 0,0 

2.2.14 4410 - Podróże 
służbowe krajowe 

217,6 200,0 55,5 47,3 0,0 21,7 23,6 85,2 

2.2.15 4420 - Podróże 
służbowe 
zagraniczne 

17,5 30,0 3,3 3,2 0,0 18,3 10,7 97,0 

2.2.16 4440 - Odpisy  
na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

251,6 343,0 305,0 304,4 0,0 121,0 88,7 99,8 

2.2.17 4480 - Podatek  
od nieruchomości 

40,7 41,0 42,0 41,6 0,0 102,2 101,5 99,1 

2.2.18 4550 - Szkolenia 
członków korpusu 
służby cywilnej 

94,6 70,0 70,0 66,5 0,0 70,3 95,0 95,0 

2.2.19 4610 - Koszty 
postępowania 
sądowego  
i prokuratorskiego 

94,7 80,0 96,0 92,3 0,0 97,5 115,4 96,1 

2.2.20 4700 - Szkolenia 
pracowników 
niebędących 
członkami korpusu 
służby cywilnej  

6,9 11,0 1,1 1,0 0,0 14,5 9,1 90,9 

2.2.21 6050 - Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

547,7 990,0 620,8 620,7 281,0 113,3 62,7 100,0 

2.2.22 6060 - Wydatki  
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

256,3 700,0 900,0 899,1 399,0 350,8 128,4 99,9 

2.3 71021 - Główny 
Urząd Geodezji  
i Kartografii 

40 037,9 33 018,0 32 508,7 31 909,3 1474,8 79,7 96,6 98,2 

2.3.1 3020 - Wydatki 
osobowe 
niezaliczone  
do wynagrodzeń 

18,2 28,0 17,0 15,2 0,0 83,5 54,3 89,4 

2.3.2 4010 - 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

1048,2 1336,0 1 034,2 1030,7 0,0 98,3 77,1 99,7 

2.3.3 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

11 311,7 12 571,0 12 114,7 12 105,8 0,0 107,0 96,3 99,9 

2.3.4 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie 

970,7 1001,0 821,5 821,5 0,0 84,6 82,1 100,0 
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roczne 

2.3.5 4110 - Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

2149,4 2661,0 2290,8 2247,5 0,0 104,6 84,5 98,1 

2.3.6 4140 - Wpłaty  
na PFRON 

198,0 0,0 195,3 195,3 0,0 98,6 0,0 100,0 

2.3.7 4170  
- Wynagrodzenia 
bezosobowe 

90,5 255,0 65,3 59,3 0,0 65,5 23,2 90,8 

2.3.8 4210 - Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

1030,8 0,0 0,0 820,6 0,0 79,6 0,0 0,0 

2.3.9 4260 - Zakup 
energii 

643,5 0,0 0,0 759,8 0,0 118,1 0,0 0,0 

2.3.10 4270 - Zakup usług 
remontowych 

1415,9 490,0 271,0 251,7 0,0 17,8 51,4 92,9 

2.3.11 4300 - Zakup usług 
pozostałych 

12 726,4 0,0 0,0 9383,8 200,0 73,7 0,0 0,0 

2.3.12 4360 - Opłaty  
z tytułu zakupu 
usług 
telekomunikacyjnych 

120,6 0,0 0,0 142,1 0,0 117,8 0,0 0,0 

2.3.13 4400 - Opłaty za 
administrowanie  
i czynsze  
za budynki, lokale  
i pomieszczenia 
garażowe 

548,9 0,0 0,0 637,6 0,0 116,2 0,0 0,0 

2.3.14 4410 - Podróże 
służbowe krajowe 

33,7 60,0 8,9 7,5 0,0 22,3 12,5 84,3 

2.3.15 4420 - Podróże 
służbowe 
zagraniczne 

152,9 270,0 14,7 14,7 0,0 9,6 5,4 100,0 

2.3.16 4430 - Różne 
opłaty i składki 

54,7 50,0 68,1 68,1 0,0 124,5 136,2 99,9 

2.3.17 4440 - Odpisy  
na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

218,4 341,0 256,0 254,9 0,0 116,7 74,7 99,6 

2.3.18 4480 - Podatek  
od nieruchomości 

102,2 109,0 104,0 103,0 0,0 100,8 94,5 99,0 

2.3.19 4550 - Szkolenia 
członków korpusu 
służby cywilnej 

101,0 125,0 100,0 97,2 0,0 96,2 77,8 97,2 

2.3.20 6050 -Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.21 6060 - Wydatki  
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

6650,2 36,0 2 459,7 2 430,1 1274,8 36,5 6750,3 98,8 
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3 750 - 
Administracja 
publiczna 

34 685,6 41 286,0 39 225,1 37 730,6 1571,6 108,8 91,4 96,2 

3.1 75001 - Urzędy 
naczelnych  
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

34 685,6 41 286,0 39 225,1 37 730,6 1571,6 108,8 91,4 96,2 

3.1.1 3020 - Wydatki 
osobowe 
niezaliczone  
do wynagrodzeń 

33,1 65,0 25,0 22,6 0,0 68,3 34,8 90,4 

3.1.2 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

0,0 4382,0 5 057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 4010  
- Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

1403,7 1371,0 1268,0 1190,3 0,0 84,8 86,8 93,9 

3.1.4 4020  
- Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

20 623,8 23 796,0 23 540,7 23 015,6 0,0 111,6 96,7 97,8 

3.1.5 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

1320,4 1836,0 1521,4 1521,4 0,0 115,2 82,9 100,0 

3.1.6 4110 - Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

3806,4 4642,0 4328,5 4182,8 0,0 109,9 90,1 96,6 

3.1.7 

4170  
- Wynagrodzenia 
bezosobowe 

182,7 175,0 85,0 42,0 0,0 23,0 24,0 49,4 

3.1.8 

4210 - Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

793,1 0,0 0,0 1659,9 835,0 209,3 0,0 0,0 

3.1.9 
4260 - Zakup 
energii 

372,8 0,0 0,0 409,7 0,0 109,9
0 

0,0 0,0 

3.1.10 
4270 - Zakup usług 
remontowych 

156 123,0 131,0 130,8 0,0 83,85 106,3 99,8 

3.1.11 
4300 - Zakup usług 
pozostałych 

2861,1 0,0 0,0 2385,5 2,5 83,38 0,0 0,0 

3.1.12 

4360 - Opłaty  
z tytułu zakupu 
usług telekomunik. 

49,3 0,0 0,0 22,5 0,0 45,64 0,0 0,0 

3.1.13 

4380 - Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

23,6 0,0 0,0 14,9 0,0 63,14 0,0 0,0 

3.1.14 
4410 - Podróże 
służbowe krajowe 

50,9 234,0 19,0 14,4 0,0 28,3 6,1 75,8 

3.1.15 

4420 - Podróże 
służbowe 
zagraniczne 

132,2 212,0 12,0 9,9 0,0 7,5 4,7 82,5 
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3.1.16 

4440 - Odpisy  
na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

384,0 427,0 492,0 451,4 0,0 117,5 105,7 91,7 

3.1.17 
4480 - Podatek  
od nieruchomości 

55,4 62,0 62,0 44,6 0,0 80,5 71,9 71,9 

3.1.18 

4550 - Szkolenia 
członków korpusu 
służby cywilnej 

403,9 170,0 105,0 100,0 14,8 24,8 58,8 95,2 

3.1.19 

4610 - Koszty 
postępowania 
sądowego  
i prokuratorskiego 

742,0 1 679,0 899,0 883,4 0,0 119,1 52,61 98,3 

3.1.20 

4700 - Szkolenia 
pracowników 
niebędących 
członkami korpusu 
służby cywilnej  

11,9 15,0 5,0 3,3 0,0 27,73 22,0 66,0 

3.1.21 

6050 - Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

28,6 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.22 

6060 - Wydatki  
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

251,9 1023,0 723,0 719,3 719,3 285,5
5 

70,3 99,5 

4 752 - Obrona 
narodowa 

5,9 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. 75212 - Pozostałe 
wydatki obronne 

5,9 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
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 2020 = kolumna 8 
+ kolumna 12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571 ze zm.). 
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5.5.   ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 18 – BUDOWNICTWO, PLANOWANIE 

I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł zł  zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

592 52 767,8 7427,9 569,3 56 645,5 8 291,1 111,6 

1. 
dział 710  
– Działalność 
usługowa 

323 29 377,8 7579,4 313,2 30 879,4 8 217,1 108,4 

1.1 rozdział 71015  
– Nadzór budowlany 

175 15 946,4 7593,5 173,1 16 584,5 7 984,1 105,1 

1.1.1 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

8 481,1 5011,5 7,2 402,0 4 665,9 93,1 

1.1.2 

02 – osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

3 592 16 444,4 2,9 478,8 13 663,7 83,1 

1.1.3 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

164 14 873,3 7557,6 163,0 15 703,7 8 028,5 106,2 

1.2 
Rozdział 71021  
– Pozostała 
działalność 

148 13 431,4 7562,7 140,1 14 294,9 8 505,2 112,5 

1.2.1 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

11 708,8 5369,7 9,9 753,4 6 328,8 117,9 

1.2.2 

02 – osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

2 379,9 15 829,2 2,0 319,5 13 313,4 84,1 

1.2.3 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

135 12 342,7 7619 128,1 13 222,0 8 598,7 112,9 

2. 750 – Administracja 
publiczna 

269 23 390,0 7246 256,2 25 766,1 8 381,5 115,6
7 

2.1 

75001 – Urzędy 
naczelnych 
i centralnych organów 
administracji 
rządowej 

269 23 390,0 7246 256,2 25 766,1 8 381,5 115,7 

2.1.1 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

22 1329,6 5036,4 17,2 1148,8 5572,2 110,6 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

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

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

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 2020 r. poz. 1564 ze zm.). 

 
  

2.1.2 

02 – osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

1 146,1 12 175,0 1,1 125,3 9668,2 79,4 

2.1.3 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

246 21 914,3 7423,5 237,9 24 492,1 8578,5 115,6 
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5.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 18 – BUDOWNICTWO, 
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 1073,3 2503,0 2503,0 1374,2 128,0 54,9 54,9 
1. 710 - Działalność usługowa 141,0 1180,0 1180,0 412,8 292,8 35,0 35,0 

1.1. Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014-2020 

141,0 1180,0 1180,0 412,8 292,8 35,0 35,0 

2. 750 - Administracja publiczna 932,3 1323,0 1323,0 961,4 103,1 72,7 72,7 

2.1. Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014-2020 

932,3 1323,0 1323,0 961,4 103,1 72,7 72,7 

 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571 ze zm.). 

  



Załączniki 

31 

5.7.   WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Główny Geodeta Kraju 
13. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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