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1. WPROWADZENIE
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego1 jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 utworzoną na podstawie ustawy 
z dnia 15 września 2017 r o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego3 do realizacji zadań w zakresie 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu. Do zadań Instytutu zgodnie z art. 23–25 
ww. ustawy należy m.in.: 
- zarządzanie programami wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego; 
- realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej

i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych

zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego;
- wspieranie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych oraz

innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego w życie
publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania
decyzji;

- wspieranie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji
publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich
przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;

- wspieranie oddolnej aktywności obywatelskiej, wzmacnianie etosu
społecznikowskiego obywateli, wspieranie i upowszechnianie
wolontariatu;

- udział w realizacji międzynarodowych programów wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze
środków zagranicznych;

- upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych
oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego
o planowanych i ogłaszanych konkursach;

- popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań oraz prowadzenie
repozytorium modelowych przedsięwzięć, dobrych praktyk, rezultatów
i produktów wypracowanych w ramach programów wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;

- ewaluacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w trakcie ich trwania.

Działalność Instytutu finansowana była ze środków pochodzących z budżetu 
państwa (z dotacji podmiotowej i celowej) oraz ze środków z Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego4.  

Przychody Instytutu w 2020 r. wyniosły 169 742,7 tys. zł a ich źródłem były: 

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 95 787,2 tys. zł,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości

73 337,8 tys. zł,
- pozostałe przychody w wysokości 617,7 tys. zł.

Koszty Instytutu w 2020 r. wyniosły 171 154,5 tys. zł.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5. 

1 Dalej także: NIW lub Instytut. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: ustawa o finansach publicznych. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1813, ze zm., dalej: ustawa o NIW. 
4 Państwowy fundusz celowy utworzony na podstawie art. 88a ustawy z dnia 19 listopada 

2009  r. o grach hazardowych – Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2020 r. planu 
finansowego Narodowego 
Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego pod
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
podejmowanych działań 

Zakres kontroli 

- planowanie i realizacja
przychodów NIW;

- planowanie i wykonanie
kosztów oraz efekty 
realizowanych zadań, 
w tym stopień ich
wykonania;

- gospodarowanie
wolnymi środkami 
pieniężnymi; 

- prawidłowość 
sporządzania 
sprawozdań Rb-N i Rb-Z 
za IV kwartał 2019 r.
w zakresie operacji
finansowych, rocznego
sprawozdania Rb-BZ2 
z wykonania planu 
finansowego w układzie 
zadaniowym; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań. 
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na 2020 r. 

W 2020 r. przychody Instytutu wyniosły 169 742,7 tys. zł tj. 86,4% planu 
finansowego po zmianach6, a koszty 171 154,5 tys. zł, tj. o 87,0% ppz. 
Wynik finansowy netto wyniósł -1411,8 tys. zł, co spowodowane było 
wykonaniem, zgodnie z opinią biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego 
należności przejętych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
oraz niższym poziomem wykonania planowanych pozostałych 
przychodów operacyjnych na nowopowstałe należności wynikające 
z rozliczeń przekazanych beneficjentom dotacji. Instytut wydatkował 
otrzymane środki zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz 
terminowo rozliczył ich wykorzystanie. 

Mimo niewykonania wszystkich planowanych kosztów, Instytut osiągnął 
zakładane cele i miernik wykonania zadań określony w budżecie 
zadaniowym. Niewykorzystanie wszystkich przyznanych środków 
wynikało z niezależnych od Instytutu opóźnień w przyjmowaniu 
programów stanowiących podstawę realizacji zadań (udzielania dotacji 
beneficjentom) oraz z sytuacji pandemicznej, która jednak w większości 
miała wpływ na wysokość kosztów ponoszonych w ramach pomocy 
technicznej a nie na realizację zadań podstawowych. Szczegółowe badanie 
objęło próbę 20,0% kosztów funkcjonowania Instytutu, tj. 3428,8 tys. zł, 
w tym: 3155,7 tys. zł kosztów bieżących oraz 273,1 tys. zł wydatków 
majątkowych. 

Instytut nie lokował wolnych środków pochodzących z Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pozostających na 
rachunkach, na lokatach dłuższych niż lokaty „overnight”, pomimo 
istnienia takiej możliwości, co w ocenie NIK byłoby działaniem 
gospodarnym. Zdaniem NIK do powstania tej nieprawidłowości 
przyczyniło się nieopracowanie zasad zarządzania wolnymi środkami. 
Opracowanie takiego dokumentu, zawierającego m.in. niezbędne analizy 
opłacalności lokowania wolnych środków, uwzględniające aktualne, ale 
i zmienne oprocentowanie lokat, pozwoliłoby na efektywne zarządzanie 
środkami. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez 
kontrolowaną jednostkę sprawozdania budżetowe w zakresie operacji 
finansowych. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Sprawozdania 
sporządzono rzetelnie i terminowo. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
przedstawiona została w załączniku nr 6.1. do Informacji. 

6  Dalej także: ppz. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie planu 
finansowego Narodowego 
Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego na 2020 r. 
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3. UWAGI I WNIOSKI
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością dotyczącą braku efektywnego 
zarządzania wolnymi środkami pozostającymi na rachunku Instytutu, 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o opracowanie i wdrożenie zasad 
zarządzania wolnymi środkami finansowymi, które podlegają wymogom 
wynikającym z art. 48 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz lokowanie 
wolnych środków w sposób umożliwiający terminowe finansowanie zadań 
z jednoczesną maksymalizacją przychodów z zarządzania wolnymi środkami.  

Dyrektor Narodowego 
Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody Instytutu wyniosły 169 742,7 tys. zł i były niższe o 14 296,3 tys. zł, tj. o 7,8% od planu 
określonego w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.7 (184 039,0 tys. zł) 
i o 26 771,3 tys. zł, tj. o 13,6% od planu finansowego po zmianach (196 514,0 tys. zł).  

Źródłami zrealizowanych w 2020 r. przychodów Instytutu były8: 
- w 56,4% dotacje z budżetu państwa w wysokości 95 787,2 tys. zł (98,4% planu określonego

w ustawie budżetowej, tj. 97 326,0 tys. zł i 87,2% ppz, tj. 109 810,0 tys. zł);
- w 43,2% środki od innych jednostek sektora finansów publicznych9 w wysokości 73 337,8 tys. zł

(88,3% planu określonego w ustawie budżetowej, tj. 83 063,0 tys. zł i 88,3% ppz,
tj. 83 054,0 tys. zł);

- w 0,4% pozostałe przychody w wysokości 617,7 tys. zł (16,9% planu określonego w ustawie
budżetowej i ppz, tj. 3650,0 tys. zł).

Przyczyną niewykonania planu przychodów było m.in. niższe wykonanie pozostałych przychodów 
związane z zaplanowaniem w tej pozycji możliwych nowopowstałych należności i odpisów 
amortyzacyjnych z uwagi na fakt docierania środków z NIW do coraz większej grupy odbiorców, 
z których duża część korzystała z dotacji po raz pierwszy, co wiązało się z ryzykiem pojawienia się 
nieprawidłowości w rozliczeniach projektów i – w konsekwencji – powstania należności. Niższe 
wykonanie wynikało również z niższych odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizujących 
należności oraz z negatywnych skutków pandemii powodujących odwołanie lub przesunięcie 
realizacji zadań w ramach projektów.   

Przychody Instytutu w porównaniu do przychodów z 2019 r.10 wzrosły o 38,8% (122 310,2 tys. zł) 
oraz o 106,4% w stosunku do przychodów z 2018 r. (82 246,9 tys. zł). Spowodowane to było przede 
wszystkim wyższymi środkami przekazywanymi na realizację zadań finansowanych z Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w 2018 r. Instytut w ogóle nie dysponował 
tymi środkami, a w 2019 r otrzymał o 48,4% środków mniej niż w 2020 r. – a także wzrostem 
środków z dotacji inwestycyjnej związanej z planowanymi zakupami oraz modernizacją budynku 
hotelowego „Parkowa” pozyskanego w 2019 r. na biura Instytutu. 

Na przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa składały się: 
- dotacja podmiotowa, przeznaczona na funkcjonowanie Instytutu zrealizowana w wysokości

12 787,4 tys. zł (82,6% planu określonego w ustawie budżetowej i 79,1% ppz);
- dotacja celowa, przeznaczona na realizację programów wspierania rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zrealizowana w wysokości
80 397,5 tys. zł (98,2% planu określonego w ustawie budżetowej i 94,6% ppz);

- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowana w wysokości 2725,6 tys. zł (136,3%
planu określonego w ustawie budżetowej i 25,6% ppz).

Przyczyną niewykorzystania przez NIW całości dotacji podmiotowej (zwrócono kwotę 1721,6 tys. zł 
z dotacji podmiotowej na funkcjonowanie NIW oraz 1 467,0 tys. zł z dotacji podmiotowej na pomoc 
techniczną w ramach realizowanych programów) i dotacji na inwestycje (zwrócono kwotę 5,0 tys. zł) 
były m.in. ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną; opóźnienia w realizacji modernizacji 

  7   Dz. U. poz. 571, ze zm., dalej: ustawa budżetowa. 
  8   Instytut w 2020 r. nie uzyskiwał przychodów z prowadzonej działalności oraz nie uzyskiwał przychodów ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej. Kwota środków niezaliczanych do przychodów stanowiła 123,3 tys. zł. Przychody 
z zagospodarowania wolnych środków wyniosły 45,5 tys. zł.  

  9   Są to środki przekazywane na podstawie umowy z 30 stycznia 2019 r. z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego. Środki pochodzą z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

10   Instytut został utworzony w 2017 r., pierwszym pełnym rokiem budżetowym funkcjonowania był rok 2018.  
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budynku hotelowego „Parkowa”; niezrealizowanie planowanych zakupów inwestycyjnych; brak 
realizacji w 2020 r. programu Polski Inkubator Rzemiosła oraz korekty w harmonogramie programu 
dotyczącym wspierania Uniwersytetów Ludowych, co skutkowało przesunięciem terminu 
przeprowadzenia konkursu na IV kwartał 2020 r.11  

Stan należności Instytutu wg sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. wynosił łącznie 2203,5 tys. zł 
z tego: z tytułu depozytów na żądanie 559,5 tys. zł, należności wymagalnych (od beneficjentów 
programów) 1640,1 tys. zł oraz pozostałych należności w wysokości 3,9 tys. zł. 

Należności wymagalne wg stanu na koniec 2019 r. dotyczyły 30 podmiotów i wynosiły łącznie 
1983,6 tys. zł należności głównej, 687,1 tys. zł odsetek oraz 0,19 tys. zł kosztów upomnień. W 2020 r. 
należności zmniejszyły się w stosunku do 2019 r. o: 353,6 tys. zł należności głównej, 59,1 tys. zł 
odsetek oraz 0,06 tys. zł kosztów upomnień. Na 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne wynosiły 
1640,1 tys. zł należności głównej, 782,4 tys. zł z odsetek i 0,18 tys. zł kosztów upomnień. Badanie 
szczegółowe 15 spraw o łącznej wartości 1549,8 tys. zł należności głównej, tj. 94,5% zaległości 
ogółem, w przypadku których Instytut, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji12, prowadził działania dotyczące dochodzenia przeterminowanych 
należności, wykazało że w wyniku podejmowanych działań odzyskano w 2020 r. kwotę 99,5 tys. zł 
należności głównej, 45,5 tys. odsetek oraz 0,03 tys. zł kosztów upomnień.    

W 2020 r. Dyrektor NIW nie podejmował decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
spłaty należności.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania planu przychodów zawarto w załączniku 6.2. do 
Informacji. 

4.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Koszty Instytutu w 2020 r. wyniosły 171 154,5 tys. zł i były niższe o 13 124,5 tys. zł, tj. o 7,1% od 
planu kosztów określonego w ustawie budżetowej (184 279,0 tys. zł) i o 25 599,5 tys. zł, tj. o 13,0% 
od ppz (196 754,0 tys. zł), w tym: 
- koszty funkcjonowania wyniosły 17 147,2 tys. zł i były niższe o 6715,8 tys. zł, tj. o 28,1%

od planu określonego w ustawie budżetowej (23 863,0 tys. zł) i o 7590,8 tys. zł, tj. 30,7% od ppz
(24 738,0 tys. zł),

- koszty realizacji zadań wyniosły 140 688,4 tys. zł i były niższe o 3617,6 tys. zł, tj. o 2,5% od planu
określonego w ustawie budżetowej (144 306,0 tys. zł) i o 9513,6 tys. zł, tj. o 6,3% od ppz
(150 202,0 tys. zł),

- pozostałe koszty wyniosły 13 318,9 tys. zł i były niższe o 2791,1 tys. zł, tj. o 17,3% od planu
określonego w ustawie budżetowej (16 110,0 tys. zł) i o 8495,1 tys. zł, tj. w 38,9% od ppz
(21 814,0 tys. zł).

Niższe niż planowane koszty Instytutu wynikały z realizacji, w związku ze stanem pandemicznym, 
szeregu zadań zdalnie (szkolenia, konferencje, wizyty monitorujące). Mniejsze koszty poniesiono 
m.in. na: zakup materiałów i energii – 436,5 tys. zł, co stanowiło 52,5% ppz (832,0 tys. zł); usług
obcych – 5543,7 tys. zł, co stanowiło 60,8% ppz (9117,0 tys. zł); wynagrodzenia bezosobowe
– 1897,4 tys. zł, co stanowiło 69,8% ppz (2719,0 tys. zł); świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 60,2 tys. zł, co stanowiło 31,0% ppz (194,0 tys. zł); pozostałe koszty funkcjonowania – 2336,3 tys. zł,
co stanowiło 53,9% ppz (4337,0 tys. zł).

Koszty wynagrodzeń osobowych w Instytucie w 2020 r. wyniosły 5549,2 tys. zł i stanowiły 94,2% 
planu na 2020 r. (5892,0 tys. zł) oraz 99,8% wykonania z 2019 r. (5559,0 tys. zł). 

Koszty funkcjonowania Instytutu, na przestrzeni trzech ostatnich lat, wzrosły. W porównaniu do 
roku 2018 proporcjonalnie do wzrostu kosztów ogółem (koszty ogółem wzrosły o 107,5% a koszty 
funkcjonowania o 108,2%) natomiast w porównaniu do 2019 r. dynamika wzrostu kosztów ogółem 
(wzrost o 39,9%) była prawie czterokrotnie wyższa od dynamiki wzrostu kosztów funkcjonowania 
(wzrost o 10,5%). Koszty funkcjonowania stanowiły od 11,1% kosztów realizacji zadań w 2018 r., 
15,6% w 2019 r. do 12,2% w 2020 r.    

11  Program przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Ministrów w czerwcu 2020 r., zmienioną we wrześniu 2020 r. w związku 
ze zmianami źródeł finansowania programu. Umowę dotacji w związku z realizacją programu zawarto 20 listopada 2020 r. 

12  Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm. 
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Wzrost kosztów w kolejnych latach wynikał ze zwiększenia liczby i zakresu zadań merytorycznych 
realizowanych przez Instytut i związanego z tym przyznania wyższych środków, np. na pomoc 
techniczną realizowanych programów, wyższych kosztów podróży służbowych, opłat i składek, 
szkoleń i odpisów aktualizujących należności. Ponadto w 2018 r. Instytut nie dysponował środkami 
z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a w 2019 r. dysponował 
ponaddwukrotnie mniejszą kwotą do wykorzystania z tego Funduszu niż w 2020 r. (37 851,5 tys. zł). 
W porównaniu do 2019 r. wzrosły w szczególności koszty: amortyzacji o 83,9%, pozostałych kosztów 
funkcjonowania (koszty operacyjne i koszty finansowe) o 506,0%13.  
Plan finansowy Instytutu przewidywał wydatki majątkowe w wysokości 2175,0 tys. zł, które zostały 
zrealizowane w wysokości 273,3 tys. zł, tj. 12,6% planu. Niski poziom wykonania wydatków 
majątkowych wynikał przede wszystkim z niezrealizowania planowanego zakupu systemu 
finansowo-księgowego, z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe, przekraczające zaplanowane 
wydatki oraz opóźnień w rozstrzyganiu postępowań związanych z realizacją przebudowy budynku 
hotelowego „Parkowa” na budynek biurowy, spowodowanych ograniczeniami wynikającymi ze stanu 
pandemii.   
Szczegółowym badaniem objęto próbę 20,0% kosztów funkcjonowania Instytutu tj. 57 dowodów 
księgowych o łącznej wartości 3428,8 tys. zł, w tym: 3155,7 tys. zł kosztów bieżących oraz 
273,1 tys. zł wydatków majątkowych. Powyższe koszty i wydatki ponoszone były zgodnie z planem 
finansowym Instytutu w sposób legalny, celowy i gospodarny. Zostały zrealizowane zgodnie 
z zawartymi umowami i terminowo. Wydatków dokonywano po weryfikacji odbioru lub wykonania 
usługi. Dowody księgowe, na podstawie których dokonywano płatności były zweryfikowane zgodnie 
z obowiązującymi w Instytucie regulacjami.  
Prawidłowość stosowania procedur udzielania zamówień zbadano na próbie trzech postępowań 
o łącznej wartości 768,0 tys. zł prowadzonych w Instytucie w 2020 r., w tym dwóch przetargach
nieograniczonych na usługi14 oraz jednego zamówienia realizowanego na podstawie wewnętrznych
regulacji Instytutu, dotyczącego usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań
dotyczących realizacji inwestycji przebudowy budynku hotelowego na siedzibę Instytutu. W 2020 r.
z tytułu powyższych zamówień Instytut wydatkował środki w wysokości 320,6 tys. zł. Zamówień
dokonano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych15

oraz wewnętrznymi regulacjami Instytutu.
Wysokość zobowiązań na koniec 2020 r. wynosiła 3055,9 tys. zł i wzrosła o 1,7% w porównaniu do 
zobowiązań z 2019 r. (3005,8 tys. zł). Zobowiązania dotyczyły m.in.: rozrachunków z dostawcami 
(10,8 tys. zł), rozliczeń z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów z tytułu dotacji dla organizacji 
pozarządowych (339,7 tys. zł), rozrachunków z tytułu wynagrodzeń (0,5 tys. zł), rozrachunków 
z beneficjentami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (330,7 tys. zł), rozrachunków 
z beneficjentami Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (52,9 tys. zł), rozrachunków 
z beneficjentami Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie 
Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 (50,5 tys. zł) oraz rozliczeń wynikających z decyzji 
(2054,0 tys. zł). W 2020 r nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, Instytut nie płacił odsetek 
od zobowiązań. Nie zaciągano również pożyczek i kredytów.  
Instytut nie przekazywał środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, natomiast w związku 
z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwałą nr 48/2020 z 27 kwietnia 2020 r. „Programu Wsparcia 
Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19” Instytut 
otrzymał dodatkowe środki, w wysokości 10 000,0 tys. zł na jego realizację, w tym 9900,0 tys. zł na 
zwiększenie kosztów realizacji zadań, 84,0 tys. zł na koszty funkcjonowania oraz 16,0 tys. zł na 
wydatki majątkowe. Zmiany w planie finansowym Instytutu dokonano zgodnie z art. 15zh 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 kryzysowych oraz niektórych innych ustaw16.   
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania planu kosztów zawarto w załączniku 6.2. do 
Informacji.  

13  Na wzrost w tej pozycji wpływ miały odpisy aktualizujące należności na kwotę 1766,6 tys. zł.   
14  Opracowywania scenariuszy i tworzenia filmów nt. programów, których NIW jest operatorem oraz opracowania 

wielobranżowej projektowej dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń i pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek 
biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności”. 

15  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. 
16  Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.  
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4.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Instytut, jako agencja wykonawcza miał obowiązek, wynikający z art. 48 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, lokowania wolnych środków niepochodzących z dotacji z budżetu w formie depozytu 
u Ministra Finansów. W niniejszej kontroli dotyczyło to środków przekazanych przez
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego pochodzących z Funduszu Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, dla których prowadzone były cztery rachunki w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Z tytułu gospodarowania wolnymi środkami Instytut uzyskał odsetki
w wysokości 45,5 tys. zł. Środki te zostały zwrócone dysponentowi Funduszu. Powyższe przychody
pochodziły jedynie z lokat „overnight” zakładanych automatycznie w ramach prowadzonych
rachunków. Instytut nie składał dyspozycji utworzenia lokat terminowych, wyżej oprocentowanych
niż lokaty „overnight”, mimo iż analiza obrotów na poszczególnych rachunkach wykazała, że
w przypadku wszystkich środków na rachunkach występowały okresy w których możliwe było ich 
lokowanie na okresy dłuższe niż lokata nocna, co w ocenie NIK byłoby działaniem gospodarnym
i przyniosłyby w 2020 r. łącznie zysk większy o 24,0 tys. zł niż uzyskany w tych okresach.

Ponadto analiza stanu środków na jednym z ww. rachunków „dotacja PROO”17 wykazała, że Instytut 
mógł zagospodarować wolne środki, z tego rachunku na lokatach terminowych, co przyniosłoby 
wymierne korzyści w postaci wyższych niż uzyskane wpływów z odsetek. Poprzez ulokowanie kwoty 
50 000,0 tys. zł w okresie od 21 lutego do 21 marca 2020 r., 30-dniowa lokata przyniosłaby 
32,5 tys. zł więcej niż uzyskane wpływy z lokaty „overnight”, a ulokowanie 30 000,0 tys. zł na 
100-dniowej lokacie od 21 lutego do 31 maja 2020 r. przyniosłoby 93,3 tys. zł więcej niż lokaty
„overnight”. Brak lokowania wolnych środków na okresy dłuższe niż lokaty nocne, NIK oceniła jako
nieefektywne gospodarowanie wolnymi środkami. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy o NIW
odpowiedzialnym za gospodarkę finansową Narodowego Instytutu oraz za zarządzanie
i gospodarowanie majątkiem Narodowego Instytutu był dyrektor Instytutu a zgodnie z §22
regulaminu organizacyjnego Instytutu Główny Księgowy odpowiadał m.in. za prowadzenie
gospodarki finansowej Instytutu.

W Instytucie, nie ustalono zasad zarządzania wolnymi środkami, przewidujących wykonywanie 
niezbędnych analiz opłacalności lokowania środków, zwłaszcza w sytuacji obniżającego się 
oprocentowania lokat nocnych, które w ocenie NIK, pozwoliłyby Instytutowi efektywnie 
i gospodarnie zarządzać wolnymi środkami.  

4.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zadania ujęte w planie działalności Instytutu wynikały z art. 23–25 ustawy o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wg układu budżetu zadaniowego 
Instytut był odpowiedzialny za realizację w ramach funkcji „16 – sprawy obywatelskie”, zadania 
(16.6.), podzadania (16.6.1.) i działania (16.6.1.1.) pn. „Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego”. W ramach powyższego działania, Instytut realizował cel 
„Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez 
wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego 
sektora pozarządowego”. Miernikiem wykonania celu była liczba beneficjentów objętych wsparciem, 
tj. co najmniej 1624 beneficjentów w 2020 r. Planowany poziom został przekroczony, wykonanie 
wyniosło 1767. Instytut comiesięcznie weryfikował realizację planu oraz prowadził monitoring 
realizacji zadań na podstawie wewnętrznej procedury pn. „Wytyczne głównego księgowego 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego”. Informacje o jego realizacji przekazywane były kwartalnie 
do właściwego ministra. 

W 2020 r. Instytut realizował zadania w ramach czterech programów finansowanych z dotacji 
z budżetu państwa18:  
- „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020”, którego celem było

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Na

17  Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Środki na ten rachunek w wysokości 74 340,0 tys. zł wpłynęły w dniu 
21 lutego 2020 r. Na dzień 21 marca 2020 r. stan środków wynosił 59 917,9 tys. zł, a na dzień 1 czerwca 2020 r. wynosił 
35 470,4 tys. zł. 

18  Finansowanych z dotacji przyznanych w ramach umów ze Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 
reprezentowaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczących przekazania dotacji celowych: z 10 lutego 
2020 r. nr 71/DOB/20, z 10 lutego 2020 r. nr 72/DOB/20, z 28 maja 2020 r. nr 285/DOB/20, 20 listopada 2020 r. 
nr 604/DOB/20 i z 31 lipca 2020 r. nr 392/DOB/20. 
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realizację programu zaplanowano na 2020 r. środki w łącznej wysokości 60 000,0 tys. zł, w tym 
na wypłatę dla beneficjentów 57 600,0 tys. zł (ze środków dotacji celowej) oraz na pomoc 
techniczną 2400,0 tys. zł (ze środków dotacji podmiotowej). Łączna kwota środków 
wykorzystanych na realizację programu wyniosła 58 028,7 tys. zł, w tym 56 716,8 tys. zł na 541 
umowy z beneficjentami i 1311,8 tys. zł z pomocy technicznej na koszty bieżące;  

- „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 
skutkom COVID-19”, którego celem było wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego zagrożonego w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji 
i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną oraz wsparciem ich działań dotyczących 
przeciwdziałania COVID-19. Na realizację programu zaplanowano na 2020 r. środki w łącznej 
wysokości 10 000,0 tys. zł, w tym na wypłatę dotacji dla beneficjentów 9900,0 tys. zł 
(ze środków dotacji celowej) oraz na pomoc techniczną 100,0 tys. zł (ze środków dotacji 
podmiotowej). Łączna kwota środków wykorzystanych wyniosła 9873,6 tys. zł, w tym 
9783,7 tys. zł na 404 umowy z beneficjentami i 74,0 tys. zł z pomocy technicznej programu na 
koszty bieżące Instytutu (przygotowanie filmu promującego program oraz wsparcie udzielone 
organizacjom) oraz 16,0 tys. zł na wydatki majątkowe na dostosowanie Systemu Obsługi Dotacji 
do Programu; 

- „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”, którego celem 
był rozwój edukacji dorosłych w formie Uniwersytetów Ludowych poprzez rozwój 
instytucjonalny Uniwersytetów Ludowych i zwiększenie liczby placówek oraz rozwój oferty 
edukacyjnej i społecznego oddziaływania Uniwersytetów Ludowych. Na realizację programu 
zaplanowano na 2020 r. środki w łącznej wysokości 9300,0 tys. zł, w tym na wypłatę dotacji dla 
beneficjentów 9000,0 tys. zł (ze środków dotacji celowej) oraz na pomoc techniczną 300,0 tys. zł 
(ze środków dotacji podmiotowej). Łączna kwota środków wykorzystanych wyniosła 
1949,5 tys. zł w tym 1875,4 tys. zł na 16 umów z beneficjentami w kwocie i 74,1 tys. zł na koszty 
bieżące; 

- „Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-
2030”, którego celem było wzmocnienie organizacji harcerskich poprzez podniesienie 
umiejętności i kompetencji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność 
harcerską, rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich oraz wzmocnienie współpracy 
organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego. Na realizację programu zaplanowano 
na 2020 r. środki w łącznej wysokości 15 000,0 tys. zł, w tym na wypłatę dotacji dla 
beneficjentów 14 550,0 tys. zł (ze środków dotacji celowej) oraz na pomoc techniczną 
450,0 tys. zł (ze środków dotacji podmiotowej). Łączna kwota środków wykorzystanych 
wyniosła 14 647,1 zł, w tym 14 550,0 tys. zł na 7 umów beneficjentami oraz 97,1 tys. zł na koszty 
bieżące; 

oraz dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego19, tj.:  
- „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO”, którego celem było 

wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie 
udziału tych organizacji w życiu publicznym. Na realizację programu zaplanowano na 2020 r. 
środki w łącznej wysokości 80 000,0 tys. zł, w tym na wypłatę dotacji dla beneficjentów 
76 800,0 tys. zł oraz na pomoc techniczną 3200,0 tys. zł. Łączna kwota środków wykorzystanych 
wyniosła 70 624,8 tys. zł, w tym 69 326,5 tys. zł na 776 umów z beneficjentami, 1191,1 tys. zł na 
koszty bieżące oraz 107,2 tys. zł na wydatki majątkowe; 

- „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 
2018-2030”, którego celem było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i aktywujących do angażowania się 
obywateli w wolontariat. Na realizację programu zaplanowano na 2020 r. środki w łącznej 
wysokości 3213,0 tys. zł, w tym na zadania dla beneficjentów 1766,0 tys. zł oraz na zadania 
realizowane w NIW 1447,0 tys. zł. Łączna kwota środków wykorzystanych wyniosła 2863,0 zł, 
w tym na dotacje na 23 umowy z beneficjentami 1758,5 tys. zł, 1061,7 tys. zł na koszty bieżące 
oraz 42,8 tys. zł na wydatki majątkowe. 

Program „Polski Inkubator Rzemiosła”, na który zaplanowano na 2020 r. środki w łącznej wysokości 
2500,0 tys. zł, w tym na wypłatę dotacji dla beneficjentów 2400,0 tys. zł (dotacja celowa) oraz na 

                                                           
19  Umowa z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego dotyczącą przekazania środków z Funduszu Wspierania 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 30 stycznia 2019 r. 
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pomoc techniczną 100,0 tys. zł, z uwagi na trwający proces legislacyjny projektu programu20 nie 
został zrealizowany. 
Środki niewykorzystane w trakcie realizacji powyższych zadań zostały zwrócone w terminach 
wynikających z zawartych umów.   

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zawarto w załączniku 6.2. do Informacji. 

W toku kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. nie badano sposobu, terminowości i rozliczeń 
udzielania przez Instytut dotacji poszczególnym beneficjentom. Zarządzanie programami 
dotyczącymi wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz uzyskane efekty były objęte 
badaniem NIK w ramach kontroli P/20/006 „Współpraca organów administracji rządowej 
z organizacjami pozarządowymi”. Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym 
z 21 grudnia 2020 r. (KAP.410.002.01.2020)21 oraz Informacji o wynikach kontroli “Współpraca 
organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi” z 20 kwietnia 2021 r. 
(KAP.430.002.2021). 
 

4.2. SPRAWOZDANIA 
 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2020 r. przez Narodowy Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: 
- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu finansowego agencji 

wykonawczej (Rb-40),  
- z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej (Rb-35), 
- z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym Rb-BZ2,  
- w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych 

oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) i o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
(Rb-N).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
i sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wytycznymi w zakresie sporządzania 
sprawozdawczości budżetowej22. Sprawozdania zostały sporządzone ręcznie, zweryfikowane 
i zatwierdzone przez kierownictwo Instytutu oraz przekazane do dysponenta środków w terminach 
określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej23. 
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. 

                                                           
20  Zmiana w planie finansowym Instytutu dokonana w grudniu 2020 r wynikała z przyznania KPRM przez Prezesa Rady 

Ministrów zarządzeniem nr 200 z dnia 6 listopada 2020 r. środków na realizację programu.  
21  Tekst jednolity z 25 lutego 2021 r. 
22  Przyjęte w Instytucie regulacje wewnętrzne (Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdawczości budżetowej), 

wskazywały sposób sporządzania sprawozdań, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych oraz ich weryfikację 
i zatwierdzenie a także definiowały powiązanie poszczególnych pozycji sprawozdań z księgami rachunkowymi (saldami 
lub obrotami poszczególnych kont księgowych) w sposób czytelny i prawidłowy. 

23  Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. Dz. U. 
z 2020 poz.1564, ze zm., rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym, Dz. U. z 2020 poz. 704, ze zm. oraz rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 2396. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE
Kontrola w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
przeprowadzona została w okresie od 26 stycznia do 9 kwietnia 2021 r.  

W dniu 22 kwietnia 2021 r. do Dyrektora Instytutu skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym 
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o opracowanie i wdrożenie zasad zarządzania wolnymi środkami 
finansowymi, które podlegają wymogom wynikającym z art. 48 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
oraz lokowanie wolnych środków w sposób umożliwiający terminowe finansowanie zadań 
z jednoczesną maksymalizacją przychodów z zarządzania wolnymi środkami. 

Dyrektor Instytutu w dniu 12 maja 2021 r. zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego 
dotyczące wykreślenia ustaleń o nieprawidłowości polegającej na nielokowaniu na lokatach 
dłuższych niż „overnight” wolnych środków pozostających na rachunku Instytutu.  

W tym samym piśmie Dyrektor Instytutu poinformował o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego 
tj. o podjęciu działań w celu opracowania i wdrożenia zasad zarządzania wolnymi środkami. 

Uchwałą KPK-KPO.443.095.2021 z 1 czerwca 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej 
Najwyższej Izby Kontroli oddalił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.  
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Oceny wykonania planu finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego dokonano stosując kryteria24 oparte na wskaźnikach wartościowych 
opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej w 2020 roku25. 

Przychody (P):   169 742,7 tys. zł  

Koszty (K) (łącznie z wydatkami majątkowymi):   171 427,8 tys. zł  

Łączna kwota (G = P + K):  341 170,5 tys. zł 

Waga przychodów w łącznej kwocie (Wp = P : G) :  0,4975 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) 
w łącznej kwocie: (Wk = K : G):  0,5025 

Nieprawidłowości w przychodach: 0 zł 

Ocena cząstkowa przychodów (Op): 5 

Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z wydatkami majątkowymi):  0 zł  

Ocena cząstkowa kosztów (Ok) (łącznie z wydatkami majątkowymi):  5  

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO26: 5 

Opinia o sprawozdaniach: pozytywna 

Ocena ogólna: pozytywna 

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  

Lp. Wyszczególnienie 
 

2019 2020 
8:5 8:6 8:7 Wykona-

nie 

Plan 
wg ustawy 

budżeto-wej1) 

Plan po 
zmianach 

Wykona-
nie 

tys. zł % 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 

Część A - Zadania wynikające z ustawy tworzącej Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 
1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 57 245,4 57 600,0 57 600,0 56 716,8 99,1 98,5 98,4 

2 Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich 33 749,7 76 800,0 76 800,0 69 326,5 205,4 90,3 90,3 

3 Korpus Solidarności 1 312,6 1 776,0 1 776,0 1 758,5 134,0 99,0 99,0 

4 
Rządowy Program Wsparcia Rozwoju 
Organizacji Harcerskich i Skautowych 
na lata 2018–2030 

14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 100,0 100,0 100,0 

5 

Rządowy Program Wsparcia 
Doraźnego Organizacji 
Pozarządowych w Zakresie 
Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 

0 0 9 900,0 9 783,7 -- -- 98,8 

6 
Programu Wspierania Rozwoju 
Uniwersytetów Ludowych na lata 
2020–2030 

0 9 700,0 9 000,0 1 875,4 -- 19,3 20,8 

7 Inkubator Rzemiosła 0 0 2 400,0 0 -- -- -- 
Część B - Plan finansowy w układzie memoriałowym 
I. Stan na początek okresu -252,9 x x -320, 0 126,5     
1 Środki obrotowe 2 273,9 200,0 200,0 2 685,8 118,1 1342,9 1342,9 
2 Należności długoterminowe 0 2 800,0 2 800,0 0 --  0 0 
3 Zobowiązania 2 526,8 3 240,0 3 240,0 3 005,8 119,0 92,8 92,8 

II. Przychody ogółem 122 310,
2 

184 039,0 196 514,0 169 742,7 138,8 92,2 86,4 

1 Przychody z prowadzonej 
działalności 0 0 0 0 --  --  --  

2 Dotacje z budżetu państwa 84 306,9 97 326,0 109 810,0 95 787,2 113,6 98,4 87,2 
3 Środki otrzymane z UE 0 0 0 0 --  --  --  

4 Środki od innych jednostek sektora 
finansów publicznych 37 851,5 83 063,0 83 054,0 73 337,8 193,8 88,3 88,3 

5 Pozostałe przychody 151,8 3 650,0 3 650,0 617,7 407,2 16,9 16,9 

III. Koszty ogółem 122 377,
3 

184 279,0 196 754,0 171 154,5 139,9 92,9 87,0 

1 Koszty funkcjonowania 15 519, 5 23 863,0 24 738,0 17 147,2 110,5 71,8 69,3 
2 Koszty realizacji zadań 99 777,6 144 306,0 150 202,0 140 688,4 141,0 97,5 93,7 
3 Pozostałe koszty 7 080,2 16 110,0 21 814,0 13 318,9 188,1 82,7 61,1 
IV. Wynik brutto -67,1 -240,0 -240,0 -1 411,8 2 104,0 588,3 588,3 
V. Obowiązkowe obciążenia wyniku 0 0 0 0 --  --  --  
VI. Wynik netto -67,1 -240,0 -240,0 -1 411,8 2 105,0 588,3 588,3 
VII. Dotacje z budżetu państwa 84 393,3 x X 95 910,5 113,6 --  --  
1 Dotacje ogółem, z tego: 84 393,3 99 326,0 111 826,0 95 910,5 113,6 96,6 85,8 
1.1 - podmiotowa 11 513,1 15 476,0 16 176,0 12 787,4 111,1 82,6 79,1 
1.2 - przedmiotowa 0 0 0 0  -- --  --  
1.3 - celowa 72 793,9 81 850,0 85 020,0 80 397,5 110,4 98,2 94,6 
1.4 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 86,3 2 000,0 10 630,0 2 725,6 3 158,3 136,3 25,6 
VIII. Środki na wydatki majątkowe 308,6 2 150,0 2 175,0 273,3 88,6 12,7 12,6 

IX. Środki przyznane innym podmiotom 106 857,
8 

160 416,0 172 016,0 154 007,3 144,1 96,0 89,5 

X. Stan na koniec roku -320,0 x x -1 731,8 541,2 --  --  
1 Środki obrotowe 2 685,8 500,0 500,0 1 324,1 49,3 264,8 264,8 
2 Należności długoterminowe 0 2 500,0 2 500,0 0 --  0 0 
3 Zobowiązania 3 005,8 3 250,0 3 250,0 3 055,9 101,7 94,0 94,0 
Część C. Dane uzupełniające x x x x x x x 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-40 z wykonania określonego w ustawie 
budżetowej na 2020 r. oraz korekty sprawozdania z 14 kwietnia 2021 r., planu finansowego agencji wykonawczej 
zweryfikowanego przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
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6.3. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
13. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu 
14. Biblioteka Sejmowa 
15. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  
 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=7&KodKom=PSR
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