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1. WPROWADZENIE 
W objętym kontrolą roku budżetowym 2020, Minister Aktywów Państwowych1 
był dysponentem2 części części 48 – Gospodarka złożami kopalin i części  
55 – Aktywa państwowe. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych jako urząd administracji rządowej 
zapewniający obsługę Ministra Aktywów Państwowych, utworzony został 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii3. 

Minister Aktywów Państwowych, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Aktywów Państwowych4, kieruje działami administracji 
rządowej: gospodarka złożami kopalin (od 19 listopada 2019 r.), aktywa 
państwowe (od 21 marca 2020 r.) oraz łączność (od 8 października 2020 r.). 

Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje w szczególności prowadzenie, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej 
gospodarki złożami kopalin oraz sprawy kwalifikacji w zakresie górnictwa. 
Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad 
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. 

Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania 
mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 
przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu 
Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane 
są innym działom administracji rządowej. 

Wydatki na funkcjonowanie Ministerstwa Aktywów Państwowych, jako 
jednostki obsługującej Ministra, w szczególności wydatki, które nie były ściśle 
związane ze specyfiką danej części, były finansowane głównie środkami 
ujętymi w części 48. 

Minister w obu częściach budżetu realizował wydatki w układzie budżetu 
zadaniowego, ujęte w układzie trzech funkcji, w części 48: 6 – Polityka gospodarcza 
kraju, 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, 22 – Koordynacja 
działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna, a wczęści 55: 
4 – Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym; 11 – Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic; 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa 
administracyjna i techniczna. 

W ramach ww. funkcji, w części 48 wydatki realizowane były w ramach trzech 
zadań: 
- 6.2 – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, 

którego celem było zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw 
surowca krajowego, 

- 11.4 – Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 
państwa, którego celem było zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa 
poprzez przygotowanie działu administracji rządowej „gospodarka złożami 
kopalin” do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,  

- 22.1 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna  
– środki wydatkowano na obsługę administracyjną i techniczną 
Ministerstwa. 

W ramach ww. funkcji, w części 55 wydatki realizowane były w ramach trzech 
zadań: 

                                                           
1  Dalej także: Minister lub minister właściwy ds. aktywów państwowych. 
2  W MAP funkcjonuje dysponent części, bez dysponentów podległych. 
3  Dz. U. poz. 2290. 
4  Dz. U. poz. 2256, ze zm. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2020, pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 48  
– Gospodarka złożami 
kopalin i 55 – Aktywa 
państwowe 
 
Zakres kontroli 
- realizacja dochodów 
budżetowych z tytułu 
dywidend w części 55  
– Aktywa państwowe, 
-realizacja wydatków 
budżetu państwa w części 
48 – Gospodarka złożami 
kopalin i 55 – Aktywa 
państwowe, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
-rozporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, system 
kontroli zarządczej w 
zakresie prawidłowości 
sporządzania sprawozdań, 
nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa. 
 
Jednostki kontrolowane  
Ministerstwo Aktywów 
Państwowych. 
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- 4.4 – Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu 
Państwa i podzadanie 4.4.4. Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu 
Państwa, w których celem było zapewnienie właściwego nadzoru 
właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa 
z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów 
państwowych, realizacja nowelizacji ustaw w zakresie nadzoru 
właścicielskiego (prowadzenie posiedzeń Komisji ds. reformy nadzoru 
właścicielskiego i powołanych przy niej Zespołów eksperckich, a także 
usprawnienie pozyskiwania przez spółki Skarbu Państwa funduszy 
europejskich oraz innych dostępnych źródeł finansowania z udziałem 
środków europejskich; 

- 11.4 – Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 
państwa, którego celem było zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa 
poprzez przygotowanie działu administracji rządowej „aktywa 
państwowe” do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

- 22.1 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna, 
w ramach którego środki wydatkowane były na obsługę administracyjną 
i techniczną Ministerstwa. 

W części 48 – Gospodarka złożami kopalin dochody budżetu państwa 
zaplanowano w wysokości 7638,0 tys. zł, po nowelizacji ustawy budżetowej5 
w wysokości 22 840,0 tys. zł, a wykonano w wysokości 23 236,7 tys. zł, 
co stanowiło 0,0006% dochodów budżetu państwa (419 474 475,8 tys. zł).  

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 091 117,2 tys. zł, a jego wykonanie  
– 2 079 343,4 tys. zł (w tym dotacje 990 071,1 tys. zł). Wydatki zrealizowane 
przez dysponenta w części 48 stanowiły 0,0041% wydatków budżetu państwa 
(504 776 124,3 tys. zł). W części 48 – Gospodarka złożami kopalin nie 
planowano i nie realizowano wydatków z udziałem środków z budżetu 
środków europejskich.  

Nie planowano dochodów w ustawie budżetowej na rok 2020 dla części 55  
– Aktywa państwowe. W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020, 
zaplanowano dochody w tej części w kwocie 455 700,0 tys. zł, a wykonano 
w wysokości 491 989,6 tys. zł, co stanowiło 0,0012% dochodów budżetu 
państwa (419 474 475,8 tys. zł). 

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 r. wynosił 1 874 464,0 tys. zł, 
a jego wykonanie 1 870 854,4 tys. zł. Wydatki zrealizowane przez dysponenta 
w części 55 stanowiły 0,0037% wydatków budżetu państwa 
(504 776 124,3 tys. zł). W części 55 – Aktywa państwowe nie planowano i nie 
realizowano wydatków z udziałem środków z budżetu środków europejskich. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych i wydatków 
budżetu państwa realizowanych przez dysponenta części 48 – Gospodarka 
złożami kopalin oraz części 55 – Aktywa państwowe, zostały przedstawione 
w załącznikach nr 7.3-7.6 do niniejszej informacji. 

 
 

                                                           
5  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 

(Dz. U. poz. 1919), która zmieniła Ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku 
(Dz. U. poz. 571, ze zm.).  
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację dochodów z tytułu 
wpłat dywidend w części 55 – Aktywa państwowe oraz wykonanie wydatków 
budżetu państwa w 2020 r. w części 48 – Gospodarka złożami kopalin 
i w części 55 – Aktywa państwowe.  

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowe rozwiązania przyjęte 
w systemie finansowo-księgowym, przy zastosowaniu programu Quorum, 
skutkujące nierzetelnymi wydrukami załączanymi do rocznych sprawozdań 
budżetowych. Stwierdzono ponadto nieprzestrzeganie przepisów ustawy 
o rachunkowości7 dotyczących zasady ciągłości oraz inwentaryzacji salda 
konta 242 „Pozostałe rozrachunki – zadania pozabudżetowe”8. 

W wyniku kontroli 29,7% (tj. 3020,8 tys. zł) i 56,0% (tj. 3843,6 tys. zł) próby 
wydatków – odpowiednio w części 48 i 55 budżetu państwa, stwierdzono, że 
zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9 i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz w zakresie realizacji 
wydatków majątkowych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
udzielonych dotacji i wydatków związanych z funkcjonowaniem MAP w części 
48 i 55 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zmian budżetu dokonywanych 
w części 48 – Gospodarka złożami kopalin i w części 55 – Aktywa państwowe 
w trakcie roku budżetowego, zmian wynikających z podziału rezerw 
celowych, dokonanych blokad planowanych wydatków czy przestrzegania 
ustalonych limitów wydatków, w tym limitów środków na wynagrodzenia. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła brak rzetelności wydruków 
załączonych do sporządzonych przez Ministerstwo sprawozdań budżetowych: 
Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-BZ1, zarówno w 48, jak i 55 części budżetowej. 
Nierzetelne były także wydruki załączone do dokonanych korekt sprawozdań 
Rb-23, Rb-28 w części 48 – Gospodarka złożami kopalin. Wykazywanie 
nierzetelnych danych w systemie finansowo-księgowym, a także brak 
weryfikacji w odpowiednim czasie, zgodności wydruków z danymi 
wykazanymi w ww. sprawozdaniach, świadczy o słabości mechanizmów 
kontroli zarządczej w tym obszarze. Niektóre salda i obroty kont na 
wydrukach załączonych do ww. rocznych sprawozdań budżetowych za 
2020 r. nie były zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach.  

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-Z, części 48, były zgodne z danymi 
wykazanymi na wydrukach załączonych do tych sprawozdań, natomiast 
w sprawozdaniu Rb-N z dnia 25 stycznia 2021 r., w niewłaściwej kolumnie 
wykazano należności od Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu w łącznej kwocie 5587,2 tys. zł. Dodatkowo 
dotacja udzielona Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wykazana była 
w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.  

W wyniku kontroli NIK, MAP w części 55, dokonało drugiej korekty 
sprawozdania Rb-N, w którym wykazano należności w kwocie 0,0 zł, zamiast 
kwoty należności w wysokości 1 068 765 255,0 zł oraz dwukrotnej korekty 
sprawozdania Rb-27. Pierwsza korekta sprawozdania Rb-27 dotyczyła 

                                                           
6  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej, stosuje się ocenę w formie opisowej. 

7  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), dalej: 
ustawa o rachunkowości lub uor. 

8  Dalej: konto 242. 
9   Dz. U. z 2021 r. poz. 305 (dalej: ufp). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 48 – Gospodarka 
złożami kopalin i 55  
– Aktywa państwowe 

Najwyższa Izba Kontroli 
w fomie opisowej6 ocenia 
sprawozdania budżetowe  
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zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla należności z tytułu odsetek od 
nieterminowych płatności należności, od podmiotów: MONIS i PKS Przemyśl 
w łącznej kwocie 157,4 tys. zł. Druga korekta Rb-27, dotyczyła zmniejszenia 
kwoty należności pozostałych do zapłaty o kwotę 1282,2 tys. zł, w związku 
z błędnym wykazaniem tych należności w § 0780 „Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych” od podmiotów: MONIS i PKS Przemyśl, zamiast 
w § 9410 „Przychody z prywatyzacji pośredniej” 

Ponadto w obu częściach: 48 i 55 budżetu państwa, stwierdzono brak 
zachowania zasady ciągłości, zapisanej w art. 5 ust. 1 uor, poprzez 
dokonywanie zmian księgowych w stanach z bilansu otwarcia (BO), oraz 
w części 55, dwukrotne przeprowadzenie inwentaryzacji salda konta 242, 
niezgodnie z art. 26 ust. 1 i 27 uor.  

Pierwsza inwentaryzacja salda konta 242, według stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r., dotyczyła kwoty (-)1 068 783 380,64 zł wykazanej jako zobowiązania, 
druga kwoty 1 680 765 255,0 zł, wykazanej jako należności. Tymczasem, 
zgodnie ze stanem faktycznym, konto to powinno wykazywać saldo zerowe, 
czyli według stanu na 31 grudnia 2020 r., nie należało wykazywać na tym 
koncie ani zobowiązań ani należności. 

W toku kontroli NIK służby finansowo – księgowe Ministerstwa podjęły 
stosowne działania naprawcze. 
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3. UWAGI I WNIOSKI 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawiła następujące 
wnioski: 

1) Dokonać aktualizacji zasad inwentaryzacji, tj. zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa Energii z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Energii, 
korygując metodę przeprowadzenia inwentaryzacji należności 
cywilnoprawnych; 

2) Przeprowadzać inwentaryzację należności cywilnoprawnych zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. metodą potwierdzenia sald; 

3) Dokonać aktualizacji Polityki rachunkowości MAP w zakresie wykazu kont 
syntetycznych, opisu zasad ich funkcjonowania oraz wykazu kont 
analitycznych, by dane wykazane w załączniku nr 1 „Wykaz kont 
syntetycznych”, załączniku nr 2 „Wykaz kont analitycznych” i w załączniku 
nr 5 „Zasady operacji zdarzeń gospodarczych” do Polityki rachunkowości, 
były spójne i kompletne; 

4) Nie dokonywać żadnych zmian w stanach początkowych (BO) kont 
księgowych, w wyniku zachodzących w trakcie roku obrotowego operacji 
gospodarczych; 

5) Wdrożyć stosowne mechanizmy kontroli zarządczej, w zakresie, w którym 
stwierdzono liczne nieprawidłowości, m.in. w celu zapewnienia zgodności 
obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych na wygenerowanych 
wydrukach z systemu Quorum, ze stanem faktycznym, a w szczególności 
uniemożliwienia wygenerowania salda ujemnego na koncie rozrachunki. 

6) Zapewnić możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji personelu 
księgowego w zakresie obowiązujących przepisów z rachunkowości. 

 

 

Pod adresem Ministra 
Aktywów Państwowych 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 48 – Gospodrka złożami kopalin została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 dochody budżetowe dla części 48 – Gospodarka złożami kopalni 
zaplanowano w kwocie 7638,0 tys. zł, po nowelizacji ustawy budżetowej w kwocie 22 840,0 tys. zł. 
Zrealizowane dochody wyniosły 23 236,7 tys. zł i były wyższe o 396,7 tys. zł (1,7%) od kwoty 
planowanej po zmianach oraz niższe o 118 198,6 tys. zł (508,7%) od dochodów uzyskanych 
w 2019 r. (141 435,3 tys. zł). 

Przyczyną istotnej różnicy zrealizowanych dochodów w 2020 r., w stosunku do dochodów 
uzyskanych w 2019 r., był brak w 2020 r., w części 48 – Gospodarka złożami kopalin – dochodów 
z tytułu dywidend, gdyż wpływy z dywidend w 2020 r. ujmowane były w części budżetowej 55  
– Aktywa państwowe. 

Niemal całość dochodów (23 205,4 tys. zł, tj. 99,96% dochodów ogółem) uzyskano w Dziale 100  
– Górnictwo i kopalnictwo, w tym największe w rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego, 
w paragrafach:  

− 097 – Wpływy z różnych dochodów MAP zaewidencjonowało w tym paragrafie zwrot 
niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na działania wykonywane po zakończeniu likwidacji 
kopalń (17 877,4 tys. zł), 

− 295 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (4817,3 tys. zł) i dotyczyły 
wpływów ze zwrotów dotacji. 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych w 2020 r. nie wystąpiły dochody wynikające z przepisów 
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 
kryzysowych10. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., w MAP w cz. 48 – Gospodarka złożami kopalin nie 
wystąpiły należności z tytułu dochodów budżetowych. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej po nowelizacji na rok 2020 wydatki budżetu państwa w części 48 – Gospodarka 
złożami kopalin ustalone zostały w wysokości 2 060 372,0 tys. zł11. W trakcie roku wydatki zostały 
zwiększone z rezerw celowych trzema decyzjami Ministra Finansów o 40 071,93 tys. zł (najwięcej 
środków – 99,8%, z rezerwy celowej poz. 44 Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 
kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane 
z poprawą finansów publicznych w kwocie 40 009,0 tys. zł, przeznaczone na pokrycie najpilniejszych 
wydatków i niezbędnych do uregulowania zobowiązań w tym wynagrodzeń pracowników SRK SA, 
kosztów energii elektrycznej oraz wypłat świadczenia socjalnego dla osób korzystających z urlopów 
górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wykonywanych 
w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń12.  

Ponadto, plan wydatków części 48 został zmniejszony w wyniku dwóch decyzji Ministra Aktywów 
Państwowych przenoszących środki z części 48 do 55, na łączną kwotę 3169,7 tys. zł oraz w wyniku 
trzech blokad na łączną kwotę 6157,0 tys. zł, w tym dwóch blokad Ministra Aktywów Państwowych 
i jednej blokady Ministra Finansów.  

                                                           
10  Dz. U. poz. 1842, ze zm.  
11  Pierwotnie plan wydatków określono w wysokości 735 492,0 tys. zł.  
12  Zadania, o których mowa w art. 8 ust. 2, art. 8a ust. 3 i art. 11c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821). 
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Plan po zmianach wyniósł 2 091 117,2 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 
2 079 343,4 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu po zmianach.  

Na koniec roku w części 48 – Gospodarka złożami kopalin nie było zablokowanych środków w planie 
po zmianach. 

Dysponent części budżetu państwa 48 – Gospodarka złożami kopalin nie otrzymał od Prezesa Rady 
Ministrów poleceń wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

Nie wystąpiły przypadki zwiększenia w 2020 r. planu wydatków MAP z rezerwy ogólnej. 

W ramach części 48-Gospodarka złożami kopalin nie zostały zaplanowane ani nie były realizowane 
wydatki budżetu środków europejskich. 

Struktura wykonania wydatków w 2020 r. według grup ekonomicznych przedstawiała się 
następująco: dotacje i subwencje z budżetu państwa 990 071,1 tys. zł (wykonanie 99,1% planu po 
zmianach – 998 984,0 tys. zł), wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 812,8 tys. zł (92,8% planu 
po zmianach – 36 418,1 tys. zł), wydatki majątkowe 1 055 300,9 tys. zł (prawie 100% planu 
po zmianach – 1 055 551,2 tys. zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 158,6 tys. zł (96,7% 
planu po zmianach – 164,0 tys. zł). Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE nie było 
planowane i nie wystąpiła realizacja wydatków w tej grupie. 

W porównaniu do wykonania wydatków w 2019 r. wystąpiły istotne zmiany w strukturze wydatków 
części w 48. Zwiększenie wykonania w 2020 r. w porównaniu do wykonania w 2019 r. miało 
bezpośredni związek z ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok, 
która zwiększyła środki w grupie dotacji podmiotowych i celowych o kwotę 425 374,0 tys. zł, 
z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego. 
W związku z niedoborem środków na zadania realizowane przez SRK SA, już w maju 2020 r. MAP 
sygnalizowało do MF potrzebę dokonania zwiększenia środków na dotacje. Oszacowane przez SRK 
SA potrzeby zwiększenia planu ostatecznie zostały uwzględnione przez MF, m.in. w nowelizacji 
budżetu na 2020 r. 

Ustawa z 28 października 2020 r o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok zwiększyła plan w grupie 
wydatków majątkowych o kwotę 899 506,0 tys. zł, z przeznaczeniem na optymalizację przebiegu 
procesu restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz planowane przejęcie przez 
SRK SA zadań realizowanych dotychczas przez Centralną Pompownię „Bolko” sp. z o.o.  

Ponadto, dokonane zostało, za zgodą Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 
zwiększenie środków w tej grupie (z grupy dotacje i subwencje) na zakup i objęcie akcji SRK SA  
– kwota 155 000,0 tys. zł.  

W zakresie wydatków bieżących i świadczeń, znaczne różnice w porównaniu do wykonania w 2019 r. 
związane były ze zmianami części budżetowej, z której były finansowane wydatki na utrzymanie 
i funkcjonowanie urzędu13, w tym na obsługę merytoryczną i administracyjną MAP, a także 
wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi obciążeniami z tytułu zatrudnienia14, inne 
wydatki okołoosobowe. W 2019 r. (początkowo w Ministerstwie Energii i następnie w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych) wydatki te ponoszone były w ramach części 47 – Energia.  

Utworzenie Ministerstwa Aktywów Państwowych nastąpiło na koniec 2019 r., a jego struktura 
budowana była w oparciu o zlikwidowane Ministerstwo Energii, z którego działania merytoryczne 
w zakresie energetyki przeniesione zostały do Ministerstwa Klimatu, natomiast biura/departamenty 
obsługowe (obsługa prawna, finansowa, administracyjno-techniczna, informatyczna, kadrowa, biuro 
ministra, kontrola i audyt, bezpieczeństwo) pozostały w strukturze MAP. Miało to kluczowe 
znaczenie przy zabezpieczeniu środków budżetowych w ustawie na 2020 r., tak aby zapewnić 
ciągłość działania, w tym utrzymanie i niezakłócone funkcjonowanie urzędu w okresie reorganizacji 
(opłaty za nieruchomość, czynsze, wynagrodzenia pracowników komórek obsługowych ME, które 
stały się trzonem MAP) do czasu utworzenia działu/części budżetowej odpowiadającej aktywom 
państwowym. W 2020 r. funkcjonowanie urzędu MAP finansowane było głównie z części  
48 – Gospodarka złożami kopalin. Wielkości wykonania wydatków wg grup ekonomicznych nie są 
więc porównywalne rok do roku. 

                                                           
13  W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 

rządowej. 
14  Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy Wsparcia, oraz wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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W 2020 r. Ministerstwo udzieliło łącznie 15 dotacji na łączną kwotę 998 984,0 tys. zł. Największą 
grupę stanowiło siedem dotacji przyznanych SRK SA w łącznej kwocie 908 652,2 tys. zł 
(91,0% wszystkich dotacji), w tym cztery dotacje celowe na kwotę 604 651,8 tys. zł i trzy dotacje 
podmiotowe na kwotę 304 000,4 tys. zł. Ponadto dotacji udzielono: Kopalni Soli Wieliczka SA 
w kwocie 45 000,0 tys. zł, Kopalni Soli „Bochnia” sp. z o.o. w kwocie 15 702,7 tys. zł, Centralnej 
Pompowni BOLKO sp. z o.o. – 15 000,0 tys. zł, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
– 5279,1 tys. zł, Agencji Rozwoju Przemysłu SA – 4680,0 tys. zł i 260,0 tys. zł, Kopalni Siarki 
„Machów” SA w likwidacji w Tarnobrzegu 4200,0 tys. zł i Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA  
– 210,0 tys. zł.  

Szczegółowo zbadano pięć dotacji o łącznej wartości 346 755,7 tys. zł, co stanowiło 34,7% łącznej 
kwoty dotacji według wartości podpisanych umów. Nie stwierdzono przypadków wykorzystania 
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdania z wykorzystania dotacji składano w terminach 
wynikających z umowy. Minister dokonał oceny i zaakceptował sprawozdania w zakresie rzeczowym 
i finansowym, w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp.  

Zgodnie z zapisami umów o udzielenie dotacji oraz na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz na podstawie art. 12 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów15 kontrole wykorzystania 
dotacji oraz wykonania zadań przez beneficjentów dotacji budżetowych przeprowadza Agencja 
Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. W przeprowadzanych przez ARP kontrolach, w miarę 
możliwości, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z uwagi na panujący 
stan epidemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia dotyczące przemieszczania się oraz 
kontaktów międzyludzkich w 2020 r. ARP przeprowadziła ograniczoną ilość kontroli. 
Przeprowadzone kontrole dotyczyły wykorzystania dotacji przekazanej w 2019 r. oraz latach 
wcześniejszych, nie dotyczyły natomiast dotacji przekazanych w 2020 r. 

Co do zasady, kontrole prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeprowadzane są po 
zakończeniu danego roku budżetowego. 

Jednocześnie, na podstawie art. 122 ust. 4 ufp, minister w drodze obwieszczenia corocznie podaje do 
publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz 
kwoty dotacji przyznane tym jednostkom. Obwieszczenie takie jest przygotowywane po dokonaniu 
przez dotowane podmioty rozliczenia dotacji. Minister Aktywów Państwowych obwieszczeniem16 
z dnia 5 sierpnia 2020 r. podał do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2019 r. 
przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji. W 2021 r. planowane jest 
wydanie obwieszczenia z wykazem jednostek, którym w 2020 roku przyznano dotacje. Na stronach17 

internetowych MAP zamieszczana jest, według stanu na koniec każdego miesiąca, ewidencja – wykaz 
udzielonych dotacji, wraz z podaniem nazwy kontrahenta, daty zawarcia i zakończenia umowy, 
wartości umowy, statusu umowy oraz przedmiotu umowy. 

W ramach grupy ekonomicznej – świadczenia na rzecz osób fizycznych – finansowane były odprawy 
pieniężne i odszkodowania18 oraz zasądzone renty, a także świadczenia wynikające z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. zwrot kosztów nabycia przez pracowników 
okularów korygujących wzrok, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej lub ubioru służbowego). Wykonanie wydatków w tej grupie 
wyniosło wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 158,6 tys. zł (96,7% planu – 160,0 tys. zł), 
w porównaniu do wykonania za 2019 r. (24,3 tys. zł) wzrosło ponad 6-krotnie (652,7%) – wielkość 
wykonania ze względu na zmiany organizacyjne w MAP nie będzie porównywalna. 

W ramach wydatków majątkowych według pierwotnego planu rzeczowo-finansowego w części 48 
zaplanowano na 2020 r. realizację siedmiu zadań na kwotę 1470,0 tys. zł wobec kwoty 90,0 tys. zł 
zaplanowanej w 2019 r.19. W wyniku dokonanych zmian zrezygnowano z realizacji czterech zadań 
ujętych w pierwotnym planie na kwotę 343,2 tys. zł – przyczyną rezygnacji był głównie brak 
trwałego zarządu budynku zajmowanego przez Ministerstwo (co uniemożliwiło przeprowadzenie 
prac budowalnych w pełnym zakresie20). Ponadto w wyniku uzyskanych oszczędności zmniejszono 

                                                           
15  Dz. U. z 2019 r. poz. 1771 ze zm. 
16  Dz. Urz. poz. 18. 
17  https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rejestr-umow-w-2020-r  
18  Określone w art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 284). 
19  Różnica wynikała z procesu tworzenia Ministerstwa w 2019 r. 
20  Zakres prac był wynikiem ustaleń dokonanych w toku przygotowania inwestycji z Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.   

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rejestr-umow-w-2020-r
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wydatki majątkowe o 424,8 tys. zł, w tym o kwotę 244,8 tys. zł przeniesioną do grupy wydatków 
bieżących. Wprowadzono również 10 nowych zadań na łączną kwotę 1 054 848,4 tys. zł, w tym 
1 054 506,0 tys. zł stanowiła kwota wynikająca z objęcia przez Skarb Państwa akcji SRK SA, 
w wyniku prowadzonego procesu zmian górnictwa węgla kamiennego jak również zabezpieczenia 
wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych21. Pozostałą kwotę 342,4 tys. zł wydatkowano głównie 
na rozbudowę systemu informatycznego oraz poprawę bezpieczeństwa fizycznego 
i teleinformatycznego Ministerstwa. Kwota wydatków majątkowych po zmianach w planie na koniec 
2020 r. wynosiła 1 055 551,2 tys. zł, z czego wydatkowano 1 055 300,9 tys. zł. Dokonane zmiany 
(zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia) w planie rzeczowo-finansowym były uzasadnione  
– wynikały ze zmiany w ustawie budżetowej, decyzji ministra właściwego do opracowywania 
i wykonywania budżetu państwa, lub z faktycznych potrzeb Ministerstwa, w tym z pracy zdalnej 
i mobilnej będących konsekwencją COVID-1922. W okresie objętym kontrolą nie zrealizowano dwóch 
zadań – zostały one częściowo ujęte do realizacji w kolejnym roku budżetowym. 

Realizacja zamówień publicznych  

W 2020 r. Ministerstwo udzieliło 37 zamówień publicznych finansowanych z części 48 budżetu 
państwa na łączną kwotę 2847,7 tys. zł. Szczegółową analizą objęto trzy postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych na kwotę 633,9 tys. zł (22,3% łącznej kwoty), a poniesione wydatki z tytułu 
ich realizacji w 2020 r. wyniosły 610,2 tys. zł. 

Poddane badaniu postępowania przeprowadzono w trybie: 

a) przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zabezpieczeń w segmencie sieci LAN 
Ministerstwa – wartość udzielonego zamówienia wynosiła 364,9 tys. zł, cała kwota została 
wydatkowana w 2020 r.; 

b) zamówienie z wolnej ręki na badanie statystyczne dotyczące węgla kamiennego i brunatnego  
– wartość udzielonego zamówienia wynosiła 237,0 tys. zł, cała kwota zamówienia została 
wydatkowana w 2020 r.; 

c) oraz zamówienia o wartości nieprzekraczającej wartość 30 tys. euro na usługę dostępu 
do systemu informacyjno-analitycznego rynków finansowych – wartość udzielonego zamówienia 
wynosiła 32,0 tys. zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 8,2 tys. zł23. 

Nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych24, stosowano również wewnętrzne regulacje dotyczące ustalenia wartości szacunkowej 
zamówienia, opracowywania i zatwierdzania wniosków, obiegu i kontroli dokumentacji finansowo- 
-księgowej25. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego w 2020 r. wykonawcom wynikała z zawartych 
umów. Skontrolowane zamówienia służyły realizacji zadań jednostki. 

Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2020 r. w części 48 – Gospodarka złożami kopalin w układzie zadaniowym budżetu realizowano 
trzy zadania, ujęte w trzech funkcjach: 6 – Polityka gospodarcza kraju; 11 – Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic; 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna 
i techniczna. 

Dla funkcji 6 – Polityka gospodarcza kraju, w ramach której zrealizowano największą część 
wydatków Ministerstwa (w części 48 – 98,3%), plan wydatków po zmianach ustalony na 
2 054 735,2 tys. zł wykonano w 99,6% (2 045 763,3 tys. zł). 

W ramach tej funkcji realizowano zadanie 6.2 – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa 
i gospodarka złożami kopalin, którego celem było zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw 
surowca krajowego. Miernik określał roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach). Wartość 
miernika zaplanowano na ≥ 60 mln ton. Według sprawozdania Rb-BZ1 na koniec 2020 r. wykonanie 
wyniosło 54,3 mln ton. Według opisu wykonania zadania i miernika w roku 2020, w komentarzu do 
wykonania miernika (punkt 11), brak wykonania miernika na zakładanym poziomie, wynika 
                                                           
21  Zmiany te wynikały: 1) z regulacji ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok ujęto środki w wysokości 

899 506,0 tys. zł w grupie wydatków majątkowych na objęcie akcji SRK; 2) z aktualizacji przez SRK SA zapotrzebowania 
na środki dotacyjne – w 2020 roku dokonano za zgodą Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przeniesienia 
środków w wysokości 155.000,0 tys. zł z grupy dotacji do wydatków majątkowych. 

22 W zakresie zakupów: 1) zwiększających bezpieczeństwo poczty elektronicznej; 2) prowadzenia bezpiecznych 
telekonferencji; 3) mobilnego przygotowywania i montażu grafik i filmów na potrzeby Ministerstwa.  

23  Dotyczy opłaty abonamentowej proporcjonalnie do okresu dostępu do systemu. 
24  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Dalej: upzp. Ustawa obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. 
25  Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii z 26 kwietnia 2019 r.  
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ze spadku zapotrzebowania na węgiel, który związany jest ze spadkiem zapotrzebowania na energię 
elektryczną produkowaną z węgla – co spowodowane było przede wszystkim pandemią COVID-19 
oraz polityką klimatyczną UE. Cel – jakim było zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw 
surowca krajowego – został wykonany, ponieważ odbiorcy mieli zapewnione dostawy węgla, 
a obniżenie wydobycia wynikało z konieczności zbilansowania podaży z popytem. 

Dla funkcji 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic plan wydatków po zmianach 
wynosił 38,0 tys. zł (budżet państwa), który wykonano w 7,7% (2,9 tys. zł). Realizowano zadanie 
11.4 – Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, którego celem 
było zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa poprzez przygotowanie działu administracji 
rządowej „gospodarka złożami kopalin” do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Miernik – Stopień wykonania zadań obronnych, 
zaplanowano na poziomie ≥ 80%, miernik osiągnął wielkość 91% (podzadanie 11.4.2). Środki 
wydatkowano głównie na szkolenie pracowników Ministerstwa oraz jednostek podległych 
i nadzorowanych. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia obronne realizowano głównie 
w formie zdalnej (on-line). W ramach przeprowadzanych kontroli wykonania zadań obronnych 
zrezygnowano z udziału ekspertów zewnętrznych. 

Dla funkcji 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna plan wydatków 
po zmianach wyniósł 36 344,1 tys. zł i został wykonany w 92,4%, (33 577,2 tys. zł). Realizowano 
zadanie 22.1 – Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna. Środki 
wydatkowano na obsługę administracyjną i techniczną Ministerstwa. 

W części 48 – Gospodarka złożami kopalin wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna 
w wysokości 34 403,4 tys. zł (92,6% planu po zmianach w wysokości 37 170,3 tys. zł) poniesiono 
głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20 896,0 tys. zł (60,7% wydatków w  dziale).  

Plan wydatków na wynagrodzenia w ciągu roku został zwiększony z rezerwy celowej dwoma 
decyzjami Ministra Finansów w kwocie 60,6 tys. zł i w kwocie 2,3 tys. zł. 

Według sprawozdania Rb-70 plan wydatków na wynagrodzenia zrealizowano w 93,5%. Porównanie 
wydatków na wynagrodzenia oraz przeciętnego zatrudnienia rok do roku nie jest możliwe 
(ze względu na brak porównywalnych danych), ponieważ ze względu na zmiany organizacyjne26 
w MAP, przeciętne zatrudnienie w części 48, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, zmieniło się z 45 
(w 2019 r.) do 224 (w 2020 r.). Przeciętne wykonanie zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach 
państwowych w 2020 r. wyniosło dwie osoby w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (w 2019 r. 
jedna osoba).  

Przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. zmalało o 6,7% w porównaniu do 2019 r., z 8329,63 zł 
w 2019 r. do 7773,81 zł w 2020 r. W 2020 r. w formie nagród wypłacono 265,3 tys. zł, a średnia 
kwota nagród (roczna) wyniosła 1,2 tys. zł.  

W 2020 r. nie zawierano umów z agencjami pośrednictwa pracy, a badanie wszystkich siedmiu 
zawartych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi wykazało, że nie nosiły one cech 
cyklicznego wykonywania zadań Ministerstwa. 

Zobowiązania w części 48 na koniec 2020 r. wyniosły 219,5 tys. zł, co oznacza spadek o 34,7% 
w porównaniu ze zobowiązaniami na koniec 2019 r. (336,0 tys. zł). Główną pozycję zobowiązań na 
kwotę łączną 192,9 tys. zł (87,9% ogółu zobowiązań) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania, z tytułu dostaw 
towarów i usług, zostały uregulowane w styczniu i lutym 2021 r. W 2020 r. nie wystąpiły odsetki od 
nieterminowych płatności zobowiązań. Na koniec 2020 r. w MAP nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne.  

                                                           
26  Zmiany organizacyjne polegały w szczególności na: przejęciu przez MAP, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady 
Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa - Dz. U. poz. 2369) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 284), kompetencji i spraw dotyczących nadzoru właścicielskiego 
i gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi 
Państwa, utworzeniu części budżetowej 55 – Aktywa państwowe, zmianie dysponenta części budżetowej 47 – Energia 
z Ministra Aktywów Państwowych na Ministra Klimatu i wyłączeniu spraw, komórek organizacyjnych i pracowników 
obsługujących sprawy działu energia z MAP, zmianie dysponenta części budżetowej 26 – Łączność z Ministra 
Infrastruktury na Ministra Aktywów Państwowych i włączeniu spraw, komórek organizacyjnych i pracowników 
obsługujących sprawy działu łączność do MAP. 
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W ramach części 48 MAP nie zgłaszało zadań i środków do ujęcia w rozporządzeniu o wydatkach 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

Szczegółowym badaniem objętych zostało – wylosowanych metodą monetarną (MUS) – 28 dowodów 
dokumentujących operacje gospodarcze w grupie wydatków bieżących w części 48, na łączną kwotę 
3020,8 tys. zł, co stanowiło 29,7% wydatków w próbie o wartości łącznej 10 166,5 tys. zł. Doboru 
próby do kontroli wydatków dokonano na podstawie zapisów z konta 130 Rachunek bieżący 
jednostki odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Ministerstwa. Szczegółowa 
analiza wybranej próby wydatków wykazała, że wydatki dokonywane były zgodnie z planem 
finansowym, na zakup towarów i usług służących realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Realizacja działań nadzorczych 

W ramach kontroli zarządczej w Ministerstwie corocznie opracowany jest plan działalności27 
Ministra dla działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin oraz sporządzane jest 
sprawozdanie28 z wykonania tego planu i zgodnie z art. 70 ust. 3 ufp oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej.  

Złożone 27 kwietnia 2020 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Aktywów 
Państwowych za rok 2019 zawierało informację o funkcjonowaniu w ograniczonym stopniu 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Oświadczenie oparte zostało m.in. na ocenie 
Ministra i dostępnych informacjach pochodzących z monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny 
kontroli zarządczej, procesu zarządzania ryzykiem, audytu zewnętrznego, kontroli zewnętrznych, 
ocen funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za rok 2019 złożonych przez dyrektorów komórek 
organizacyjnych MAP i Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Ministra Energii za rok 2019. 
W zakresie kierowanych przez Ministra Aktywów Państwowych działów administracji rządowej 
(energia i gospodarka złożami kopalin) zastrzeżenia dotyczyły skuteczności i efektywności działania 
– wskazano słabość procesu udzielania odpowiedzi na zapytania interesariuszy/stron zewnętrznych. 
W oświadczeniu brak było informacji o działaniach podjętych przez Ministra Aktywów Państwowych 
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  

Mając na uwadze optymalizację procesu udzielania odpowiedzi na zapytania interesariuszy 
zewnętrznych dokonano zmian organizacyjnych, dzięki którym koordynowanie udzielania 
odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu oraz Kancelarii Prezydenta i Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, a także na interpelacje, zapytania oraz interwencje poselskie i senatorskie 
oraz odpowiedzi na wnioski przesłane29 do Ministerstwa zostały skonsolidowane w jednej komórce 
organizacyjnej – Biurze Ministra. Rozpoczęto proces przygotowywania karty projektu ws. KP-PP-BM-3 
Koordynowanie udzielania odpowiedzi na dezyderaty, interpelacje, zapytania, interwencje, 
oświadczenia i inne pisma posłów i senatorów, karta została skonsultowana z komórkami 
organizacyjnymi ministerstwa. Po wejściu w życie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura 
Ministra, projektowane zmiany będą mogły wejść w życie. Ocena efektów działań, biorąc pod uwagę 
zarówno zmiany organizacyjne, jak i trwające procesy oraz utrudnienia wynikające z sytuacji 
epidemicznej kraju, będzie możliwa dopiero po upływie dłuższego okresu czasu niż  
13.11–31.12.2020 r.   

Minister, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu 
w części 48 – Gospodarka złożami kopalin. W szczególności kontrolował, rozliczał, oceniał 
i zatwierdzał wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa, monitorował zaangażowanie 
wykonania planu finansowego i podejmował decyzje o blokowaniu wydatków. 

Po zakończeniu każdego kwartału DBF przygotowywał oceny wykonania budżetu części  
48 – Gospodarka złożami kopalin, a w okresie półrocznym, zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ufp, 
komórki organizacyjne Ministerstwa sporządzały oceny efektywności i skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym na podstawie kart opisu wykonania zadania i mierników stopnia 
realizacji celów budżetu zadaniowego, które były prezentowane kierownictwu Ministerstwa. 

                                                           
27  Plan działalności Ministra Energii na rok 2020 dla działów administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin 

z 24 października 2019 r. oraz aktualizacja: Plan działalności Ministra Aktywów Państwowych na rok 2020 dla działów 
administracji rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin z 8 lipca 2020 r. 

28  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Aktywów Państwowych za rok 2020 dla działów administracji 
rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin z 17 marca 2021 r. 

29  M.in. na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz 
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446). 
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4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części 48 – Gospodarka złożami kopalin: 

− 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1). 

Kontrolą prawidłowości 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).  

Dane wykazane w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r., wynikały 
z ewidencji księgowej, jednakże w sprawozdaniu w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2020 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), z dnia 25 stycznia 2021 r., 
błędnie wykazano należności w kwocie 5587,2 tys. zł w kolumnie 4 „Sektor finansów publicznych 
ogółem”. Dodatkowo dotacja podmiotowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, następcy 
prawnego Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” (saldo należności na 31 grudnia 2020 r. 
wynosiło 2929,0 tys. zł według wydruku z dnia 25 stycznia 2020 r.), została ujęta w § 2580 „Dotacja 
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, a powinna 
być ujęta w § 2480 „Dotacja budżetowa dla samorządowej instytucji kultury”. W związku 
z rozliczeniem przekazanych dotacji, MAP sporządziło korektę sprawozdania Rb-N, w którym 
należności nie występują. 

W MAP ewidencja księgowa dokonywana była za pomocą oprogramowania Quorum (producent 
oprogramowania: QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.). 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność, o której mowa w art. 4 
ust. 5 uor oraz art. 54 ust. 1 pkt 1 uofp ponosił Główny Księgowy MAP.  

Obroty razem wykazane w „Zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej” MAP na dzień 
31 grudnia 2020 r.30, były zgodne z obrotami wykazanymi w Dzienniku za 2020 r. 
Na wydruku „Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej” części 48 – Gospodarka złożami 
kopalin, w pozycjach „Obroty za cały okres z BO”31 zarówno dla konta 030 „Długoterminowe aktywa 
finansowe”, jak i konta 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”, wykazane 
były zerowe „obroty Wn z BO” i zerowe „obroty Ma z BO”, mimo że na tych kontach wykazany był 
stan początkowy w Bilansie otwarcia. Stan początkowy Wn na koncie 030 wynosił 
90 438 208 821,0 zł, a stan początkowy Ma na koncie 073 wynosił 2 567 343,13 zł. 
NIK zwraca uwagę, że w przypadku wystąpienia stanów początkowych w BO, „Obroty za cały okres 
z BO” również powinny wykazywać kwoty, co najmniej równe stanom z BO. Nie można 
„wyksięgować” kwot z bilansu otwarcia, gdyż jest to niezgodne z zasadą ciągłości, zapisaną w art. 5 
ust. 1 uor, tj. „wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów 
i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach 
rachunkowych”. 

Niektóre salda i obroty kont na wydrukach załączonych do rocznych sprawozdań budżetowych za 
2020 r. Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-BZ1, nie były zgodne z danymi wykazanymi w tych sprawozdaniach, 
a także z treścią opisu sald tych kont, wynikającą z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej32. Na załączonych wydrukach wykazane były 
następujące obroty i salda: 

1) Na wydruku konta 130 „Rachunek bieżący – dochody”, wykazano: obroty Wn za okres bieżący” 
w kwocie 23 236 752,73 zł, „obroty Ma za okres bieżący” w kwocie 75,0 zł, saldo końcowe Wn 

                                                           
30  Informacje dotyczące zmian w „Zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej” MAP na dzień 31 grudnia 2020 r., opisane 

w części 55 – Aktywa państwowe. 
31  BO – bilans otwarcia (przyp. NIK).  
32  Dz. U. z 2020 r. poz. 342, dalej także: rszr. 



Wyniki kontroli 

16 
 

w kwocie 23 236 677,73 zł33. Natomiast w sprawozdaniu Rb-23 kwota wykazana w pozycji 
11 „Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27” i kwota wykazana w pozycji 12 
"Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa" były sobie równe 
i wynosiły 23 236 677,73 zł. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano dochody wykonane w kwocie 
23 236 677,73 zł; 

2) Na wydruku konta 130 – „Rachunek bieżący – wydatki” wykazano: „obroty Wn za okres bieżący” 
0,0 zł, „obroty Ma za okres bieżący” 2 079 338 196,55 zł, saldo końcowe Ma w kwocie 
2 079 338 196,55 zł34. Natomiast w sprawozdaniu Rb-23, w wierszu 21 „Środki otrzymane 
z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia” i w wierszu 22 „Wydatki wykonane 
wykazane w sprawozdaniu Rb-28” były sobie równe i wynosiły 2 079 338 196,55 zł;  

3) Na wydruku konta 222-48 „Rozliczenie dochodów budżetowych” wykazano: obroty 
Wn w kwocie 23 396 623,29 zł obroty Ma 159 945,56 zł oraz saldo końcowe Wn w kwocie 
23 236 677,73 zł35  

4) Na wydruku konta 223-48 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, załączonym do Rb-28 z dnia 
17 lutego 2021 r., wykazano: obroty Wn równe obrotom Ma (w kwocie 2 229 127 959,06 zł) oraz 
saldo końcowe Ma w kwocie 2 079 338 196,55 zł. Na wydruku konta 223–48 „Rozliczenie 
wydatków budżetowych”, z dnia 24 lutego 2021 r., wykazano: obroty Wn w kwocie 
149 789 762,51 zł, obrotom Ma w kwocie 2 229 127 959,06 zł, saldo końcowe Ma w kwocie 
2 079 338 196,55 zł36; 

5) Na wydruku konta 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” 
wykazano: obroty Wn w kwocie 2 091 117 244,19 zł, obroty Ma w kwocie 2 079 338 196,55 zł, 
saldo Wn za cały okres bez BZ w kwocie 19 947 459,69 zł i saldo Ma za cały okres bez 
BZ w kwocie 8 168 412,05 zł37; 

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłwoości: 

1) Wykorzystywane w systemie finansowo-księgowym oprogramowanie Quorum, nie spełniało 
wymagań uor, gdyż umożliwiało generowanie wydruków zawierających błędne dane. 
Przykładowo system finansowo – księgowy z zastosowaniem oprogramowania Quorum: 
a) umożliwił wydruk „Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej” części 48 – Gospodarka 

złożami kopalin, w którym, w pozycjach „Obroty za cały okres z BO” zarówno dla konta 030 
„Długoterminowe aktywa finansowe”, jak i konta 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe 
aktywa finansowe”, wykazane były zerowe „obroty Wn z BO” i zerowe „obroty Ma z BO”, 
mimo, że zarówno na koncie 030, jak i 073 wykazany był stan początkowy w Bilansie 
otwarcia (BO); 

b) umożliwił dokonanie zmian w saldach początkowych (BO) ww. kont 030 i 073; 
c) umożliwił dokonanie wydruku konta 130 „Rachunek bieżący – dochody”, niezgodnego 

ze stanem faktycznym, tj. występowanie sald Wn i Ma przy równych obrotach Wn i Ma 
(wydruk z dnia 8 marca 2021 r., na którym wykazano: obroty Wn równe obrotom Ma 
w kwocie 23 236 752,73 zł, oraz saldo końcowe Wn i saldo końcowe Ma w kwocie 
23 236 752,73 zł); 

d) umożliwił dokonanie wydruków konta 130 „Rachunek bieżący – wydatki” niezgodnych ze 
stanem faktycznym, tj. występowanie sald przy równych obrotach Wn i Ma (wydruk z dnia 
8 marca 2021 r., załączony do sprawozdania Rb-28 korekta, na którym wykazano: obroty 
Wn równe obrotom Ma w kwocie 2 079 343 445,82 zł, saldo końcowe Wn i saldo końcowe 
Ma w kwocie 2 079 343 445,82 zł); 

e) umożliwił dokonanie wydruków konta 223-48 „Rozliczenie wydatków budżetowych” za rok 
obrotowy 2020, na którym błędnie wykazano saldo końcowe Ma w kwocie 

                                                           
33  Zgodnie z rszr, „konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu”. 
34  Zgodnie z rszr: „konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku”. 
35  Zgodnie z rszr: „Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz 

nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 
budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130”. 

36  Zgodnie z rszr: „Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 
wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie 
przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, 
w korespondencji z kontem 130”. 

37  Zgodnie z rszr: „Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz 
jego zmiany. Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie 
zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego. Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda”. 
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2 079 338 196,55 zł konta (wydruk z dnia 17.02.2021 r.) gdyż obroty Wn tego konta były 
równe obrotom Ma (wynosiły 2 079 338 196,55 zł); 

2) Wykazanie w sprawozdaniu z operacji finansowych Rb-N (przed korektą), należności w kwocie 
ogółem 5587,2 tys. zł, w niewłaściwej kolumnie, tj. w grupie II należności jednostek sektor 
finansów publicznych; 

3) Ujęcie w niewłaściwym paragrafie (tj. w § 258 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych”) udzielonej dotacji dla Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, następcy prawnego Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, które 
jest samorządową instytucją kultury, a więc powinna być ujęta w § 248 „Dotacja budżetowa dla 
samorządowej instytucji kultury”. 
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W CZĘŚCI 55 – AKTYWA PAŃSTWOWE 

5.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 55 – Aktywa państwowe, została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z danymi ujętymi w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz 
do kontroli realizacji dochodów z tytułu dywidend od akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach. 

Nie planowano dochodów w ustawie budżetowej na rok 2020 dla części 55 – Aktywa państwowe. 
W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zaplanowano dochody w tej części w kwocie 
455 700,0 tys. zł (wszystkie w rozdziale 75624 – Dywidendy). Zrealizowane dochody wyniosły 
491 989,6 tys. zł i były wyższe o 36 289,6 tys. zł (8,0%) od kwoty w planie po zmianach. 

Niemal całość dochodów (491 927,3 tys. zł, tj. 99,99% dochodów ogółem) uzyskano w Dziale 756  
– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75624 – Dywidendy. Zrealizowane 
dochody w tym rozdziale, dotyczyły wpłat z tytułu dywidend z zysku od spółek Skarbu Państwa, 
w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych zgodnie z ustawą 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym38. 

W 2020 r. dywidendy wpłaciło 35 spółek, na łączną kwotę 702 753,2 tys. zł, z czego dochody budżetu 
państwa wynosiły 491 927,3 tys. zł, pozostała kwota 210 826,0 tys. zł (30%), zgodnie z art. 33b 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym została przekazana na Fundusz Inwestycji 
Kapitałowych39. Prawie 91,8% wpłat z tytułu dywidend, pochodziło od pięciu spółek, w tym: 
373 833,6 tys. zł od spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 117 710,2 tys. zł od spółki 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 98 329,5 tys. zł od spółki Grupa LOTOS S.A., 35 252,3 tys. zł 
od spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i 19 895,2 tys. zł od spółki Polski 
Holding Nieruchomości S.A. W przypadku trzech spółek na rachunek MAP środki wpłynęły po 
terminie, tj.: 
1) Polski Holding Nieruchomości S.A. dokonał przelewu na konto w terminie wynikającym 

z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. 31 sierpnia 2020 r., a środki w kwocie 
19 895,2 tys. zł wpłynęły na rachunek MAP w dniu 7 września 2020 r.; 

2) PKN ORLEN S.A. dokonał przelewu na konto w terminie wynikającym z uchwały Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 28 lipca 2020 r., a środki w kwocie 117 710,2 tys. zł na 
rachunek MAP wpłynęły w dniu 29 lipca 2020 r.; 

3) Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., dokonały wpłaty: pierwszej transzy dywidendy 
(24 sierpnia 2020 r. 8,5 tys. zł), częściowo w terminie wynikającym z uchwały Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, w kwocie 6,9 tys. zł, (wpływ na rachunek MAP 25 sierpnia 
2020 r.), a kwotę 1,6 tys. zł przekazały w dniu 24 września 2020 r., drugiej transzy w terminie 
wynikającym z uchwały 24 września 2020 r., a na rachunek MAP środki wpłynęły w dniu 
25 września 2020 r. (w kwocie 12,8 tys. zł). 

Środki z tytułu dywidendy od Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., na rachunek Skarbu Państwa 
prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Bank Polski, wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 
31 sierpnia 2020 r. jednakże w celu przekazania powyższych środków na rachunek MAP, BM PKO 
oczekiwało na złożenie dyspozycji przelewu. Po przekazaniu przez MAP dyspozycji przelewu do BM 
PKO, środki w kwocie 19 895,2 tys. zł wpłynęły na rachunek MAP w dniu 7 września 2020 r. 

Dyrektor DBF w dniu 22 lutego 2021 r., zorganizował spotkanie z Departamentami Nadzoru, na 
którym zostały omówione zasady monitorowania dochodów z tytułu dywidend od spółek, w tym 
wpływów uzyskiwanych za pośrednictwem biur maklerskich. 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych w części budżetowej 55 - Aktywa państwowe, według stanu 
na dzień 31 grudnia 2020 r. (w Rb-N), wykazane zostały należności w kwocie 1282,2 tys. zł 

                                                           
38  Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm. 
39  Dalej: FIK. 
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i dotyczyły należności głównych dwóch podmiotów, przejętych do nadzoru z Ministerstwa 
Infrastruktury, tj.: 
1) Gustaw Fediów, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MONIS” Usługi Transportowe 

Gustaw Fediów (umowa z dnia 10 czerwca 2013 r. sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.), należność główna 77,2 tys. zł i odsetki 12,7 tys. zł 
(sprawa procedowana jest przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej); 

2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu sp. z o.o. (umowa prywatyzacyjna 
z 21 grudnia 2012 r., dotycząca procesu zbycia udziałów spółce PKS Przemyśl sp. z o.o.), 
należność główna 1205,0 tys. zł i odsetki 144,6 tys. zł. 

5.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

5.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

 
W ustawie budżetowej po nowelizacji40 na rok 2020 wydatki budżetu państwa w części 55 – Aktywa 
państwowe ustalone zostały w wysokości 4291,0 tys. zł. W trakcie roku wydatki zostały zwiększone 
pięcioma decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o łączną kwotę 1 870 000,0 tys. zł, w tym 
z pozycji 5 – Środki na zadania w obszarze transportu lądowego (dwie decyzje) w łącznej kwocie 
1 850 000,0 tys. zł, z przeznaczeniem41 na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA 
i z pozycji 56-Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 
o 20 000,0 tys. zł (trzy decyzje). W ramach przyznanych decyzjami środków z rezerw celowych, MAP 
trzykrotnie występowało o korektę decyzji MF, m.in. w zakresie zmniejszenia wydatków na 
wynagrodzenia i zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, zmniejszenia wydatków 
majątkowych planowanych na zakup oprogramowania i zwiększenia wydatków związanych 
z obsługą organizacyjną zadań nadzorczych, w tym tłumaczenia pisemne i weryfikacja dokumentów 
obcojęzycznych oraz pozostałe wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, a także pozostałych 
usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania MAP, jak również przeprowadzenie bieżących 
napraw konserwacyjnych oraz uzupełnienia uzasadnienia do wniosku, bez zmian w kwotach ogółem, 
które zostały rozpatrzone pozytywnie. Ponadto plan po zmianach został zwiększony łącznie 
o 1737,3 tys. zł, przeniesieniem z części budżetowej 47 (dwie decyzje MF na podstawie art. 194 ufp 
w kwocie 1457,3 tys. zł i 280,0 tys. zł) oraz w wyniku przeniesienia (zgodnie z art. 171 ust. 9 ufp) 
wydatków między częściami dysponenta MAP w ramach tego samego działu i rozdziału na łączną 
kwotę 3423,7 tys. zł (trzy decyzje w kwocie 1277,8 tys. zł, 1891,9 tys. zł i 280,0 tys. zł).  

Plan wydatków został zmniejszony trzema blokadami na kwotę łączną 4987,7 tys. zł, w tym dwie 
blokady Ministra Aktywów Państwowych i jedna blokada Ministra Finansów.  

Plan po zmianach na koniec 2020 r. wyniósł 1 874 464,0 tys. zł. 

W części 55 w 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 870 854,4 tys. zł, co stanowiło 99,8% 
planu po zmianach.  

Dysponent części budżetu państwa 55 – Aktywa państwowe nie otrzymał od Prezesa Rady Ministrów 
poleceń wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

W ramach części 55 – Aktywa państwowe nie zostały zaplanowane ani nie były realizowane wydatki 
budżetu środków europejskich.   

Na koniec roku w części 55 – Aktywa państwowe nie było zablokowanych środków. 

Struktura wykonania wydatków według grup ekonomicznych w części 55 – Aktywa państwowe 
przedstawiała się następująco: dotacje z budżetu państwa nie wystąpiły, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych 18 922,8 tys. zł (wykonanie 85,0% planu po zmianach – 22 254,6 tys. zł), wydatki 
majątkowe 1 850 461,7 tys. zł (100% planu po zmianach – 1 850 614,9 tys. zł), świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 8,6 tys. zł (48,3% planu po zmianach – 17,9 tys. zł) oraz współfinansowanie 
projektów z udziałem środków UE 1461,3 tys. zł (92,7% planu po zmianach – 1576,6 tys. zł). 

Część 55– Aktywa państwowe utworzona została w trakcie roku rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 19 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części 
                                                           
40  Pierwotnie w planie wydatków nie było części 55. 
41  Zgodnie z art. 33za i z art. 33zb ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 146). 
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budżetowych oraz określenia ich dysponentów42, a środki na finansowanie działań merytorycznych 
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu pochodziły z przeniesień wydatków od 
dysponentów innych części budżetowych lub zwiększeń z rezerw celowych.  

W części 55-Aktywa państwowe wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 
20 830,6 tys. zł (85,3% planu po zmianach) poniesiono głównie (69,0% wydatków w dziale) 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 366,9 tys. zł, (plan po zmianach 16 166,1 tys. zł  
– wykonanie 88,9% planu po zmianach). 

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi ujęty w nowelizacji ustawy budżetowej 
(3637,7 tys. zł) w ciągu roku został zwiększony z rezerwy celowej pozycja 56 o 13 688,9 tys. zł. Plan 
został również zwiększony na podstawie art. 194 ufp o kwotę 1457,3 tys. zł (na PO PT), dokonana 
została korekta między paragrafami i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 108,8 tys. zł 
i 36,0 tys. zł oraz wystąpiły dwie decyzje blokujące wydatki i ich rozdysponowanie zmniejszające 
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę łączną 2473,0 tys. zł.  

Według sprawozdania Rb-70 plan wydatków na wynagrodzenia zrealizowano w 89,9%. Z uwagi na 
utworzenie części 55 w 2020 r., nie można dokonać porównania wydatków na wynagrodzenia oraz 
przeciętnego zatrudnienia do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych wyniosło 108 osób. Przeciętne zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach 
państwowych w 2020 r. wyniosło cztery osoby (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wyniosło 9470,68 zł. W 2020 r. w formie 
nagród wypłacono 346,5 tys. zł, a średnia kwota nagród (roczna) wyniosła 3,2 tys. zł.  

W 2020 r. nie zawierano umów z agencjami pośrednictwa pracy, a umowy cywilno-prawne 
z osobami fizycznymi nie nosiły cech cyklicznego wykonywania zadań Ministerstwa. 

Zobowiązania (według sprawozdania Rb-28) na koniec 2020 r. wyniosły 2767,7 tys. zł. Główną 
pozycję (99,9% zobowiązań na kwotę łączną 2763,7 tys. zł) stanowiły zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania, 
z tytułu dostaw towarów i usług, zostały uregulowane w styczniu i lutym 2021 r. W 2020 r. nie 
wystąpiły odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań. Na koniec 2020 r. w MAP nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne.  

Badaniem szczegółowym objęto realizację - wylosowanych metodą monetarną (MUS) – 16 dowodów 
dokumentujących operacje gospodarcze w grupie wydatków bieżących, na łączną kwotę 
3843,6 tys. zł, co stanowiło 56,0% badanej próby w tej części budżetowej (o łącznej wartości 
6864,4 tys. zł). Doboru próby do kontroli wydatków dokonano na podstawie zapisów z konta 130 
Rachunek bieżący jednostki odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Ministerstwa. 
Wydatki dokonywane były zgodnie z planem finansowym, na zakup towarów i usług służących 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do ujęcia w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które 
w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych zgłosiło 
dwa zadania: Analizy i ekspertyzy z zakresu prawa, ekonomii i marketingu na kwotę 291,1 tys. zł 
i Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 749 799 zł. Zadania te nie były 
ujęte w planie wydatków wg ustawy budżetowej. Część budżetowa 55 powstała w trakcie roku. 
Konieczność ich realizacji pojawiła się trakcie wykonywania budżetu MAP, a środki na ich realizację 
pochodziły z uzyskanych oszczędności na innych zadaniach. Dysponent części 55 na etapie prac 
planistycznych nad ustawą na rok 2021 nie posiadał wiedzy o braku możliwości realizacji w 2020 r. 
omawianych zadań. Prace planistyczne na rok 2021 odbywały się na przełomie lipca/sierpnia 
2020 r., natomiast zadania ujęte w wykazie wydatków „niewygasających” zostały ostatecznie 
określone i wskazane do realizacji (zawarcie umów) w IV kwartale 2020 roku, tj. po przekazaniu 
projektu ustawy do prac parlamentarnych. 

Według pierwotnego planu rzeczowo-finansowego wydatków majątkowych w części 55 
zaplanowano realizację dwóch zadań na kwotę 1460,0 tys. zł43. W roku budżetowym zmniejszono 
plan wydatków o kwotę 845,0 tys. zł (o 57,9%). Zmiany wynikały z przesunięcia terminu realizacji 
części zadania, pn. Zakup oprogramowania do zarządzania i kontroli spółek Skarbu Państwa 
(na kwotę 600,0 tys. zł) na rok 2021 oraz decyzji blokujących44 oszczędności po realizacji zadania 
                                                           
42  Dz. U. poz. 485. Rozporządzenie weszło w życie z mocą wsteczną tj. od 29 lutego 2020 r. 
43  W 2019 r. nie występowała cz. 55 Aktywa państwowe – część tą i jej zwiększenia w grupie wydatków majątkowych 

o kwotę 1460 tys. zł zostały dokonane Decyzją Nr MF/FG.4143.3.97.2020.MF.2675 z dnia 10 lipca 2020 r. 
44  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Europejskiej z 26 listopada 2020 r.  
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Zakup i migracja systemu poczty elektronicznej na kwotę 245,0 tys. zł – wydanej w związku 
ze skutkami pandemii COVID-19 (konieczność zapewnienia środków na zakup szczepionki oraz niski 
stopniem wykonania budżetu państwa). W planie ujęto natomiast dwa nowe zadania na łączną kwotę 
1 850 000,0 tys. zł na podwyższenie (w dwóch transzach) kapitału zakładowego PKP Polskich Linii 
Kolejowych SA w związku z realizacją wymogów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”45. Kwota wydatków 
majątkowych według planu po zmianach wynosiła 1 850 615,0 tys. zł. Z kwoty tej wydatkowano 
1 850 461,7 tys. zł. 

Dokonane zmiany w planie rzeczowo finansowym były uzasadnione – wynikały aktów powszechnie 
obowiązujących oraz decyzji ministra właściwego do spraw opracowywania i wykonywania budżetu 
państwa. Według wyjaśnień Dyrektora DBF wykonane częściowo zadanie Zakup oprogramowania 
do zarządzania i kontroli spółek Skarbu Państwa zostanie zrealizowane po zaakceptowaniu jednego 
z rozwiązań przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa. Zadanie to zostało ujęte w planie rzeczowo- 
-finansowym na 2021 r.46 

Realizacja zamówień publicznych  

W 2020 r. Ministerstwo udzieliło 14 zamówień publicznych finansowanych z części 55 budżetu 
państwa na łączną kwotę 3786,9 tys. zł. Szczegółową analizą objęto trzy postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych na kwotę 1166,4 tys. zł (30,8% łącznej kwoty), a poniesione wydatki z tytułu 
ich realizacji w 2020 r. wyniosły 379,7 tys. zł. 

Poddane badaniu postępowania przeprowadzono: 

a) z wyłączeniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 46c 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi47 – na usługi doradztwa w zakresie analizy i kontroli kompletności dokumentacji 
związanej z organizacją i utworzeniem szpitali tymczasowych w związku z epidemią COVID-19  
– postępowanie zakończono podpisaniem umowy na kwotę 749,8 tys. zł, w 2020 r. Ministerstwo 
nie ponosiło w 2020 r. z tytułu realizacji umowy wydatków, jednakże cała kwota zamówienia 
została ujęta jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego; 

b) w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 75 sztuk laptopów z oprogramowaniem – wartość 
udzielonego zamówienia wynosiła 379,7 tys. zł, cała kwota zamówienia została wydatkowana 
w 2020 r.; 

c) zamówienie o wartości nieprzekraczającej wartość 30 tys. euro na usługę przeprowadzenie 
badania ankietowego wśród nadzorowanych przez Ministra spółek z udziałem Skarbu Państwa 
celem oceny możliwości uzyskania przez te spółki wsparcia ze środków funduszy europejskich 
i innych mechanizmów pomocowych – wartość udzielonego zamówienia wynosiła 36,9 tys. zł, 
zamówienie będzie realizowane 2021 r. 

Nie stwierdzono naruszeń przepisów upzp, w przypadku ww. postępowania prowadzonego 
z wyłączeniem upzp w związku z pandemią COVID-19 miały zastosowania wewnętrzne przepisy 
dotyczące trybu prowadzenia postepowań o zamówienia publiczne48. Wysokość wynagrodzenia 
wypłaconego w 2020 r. wykonawcy wynikała z zawartej umowy. 

Skontrolowane zamówienia wskazane pod lit. b) oraz c) – służyły bezpośrednio realizacji zadań 
jednostki. Natomiast zamówienie z lit. a) wynikało z decyzji Prezesa Rady Ministrów wydanej na 
podstawie ustawy o COVID-1949. Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego50 uzasadnienie zlecenia usług dotyczących doradztwa oraz nadzoru 
firmie zewnętrznej wynikało z braku w Ministerstwie wykwalikowanych pracowników 

                                                           
45  Art. 33za ust. 1 stanowi, że w roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu państwa, w wysokości 850 000 tys. zł oraz art. 33zb ust. 1 
ww. ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” stanowiącego, 
że w roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na wniosek ministra właściwego do 
spraw transportu, środki z budżetu państwa, w wysokości 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego PKP PLK SA. 

46  Pismo z 24 marca 2021 r. IK: 580683. 
47  Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm. - art. 46c dodany do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi na mocy ustawy o 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. 

48  Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii z 26 kwietnia 2019 r.  
49  Decyzja z 3 listopada 2020 r. BPRM.222.18.240.2020.  
50  Pismo z 17 marca 2021 r., DZK.II.706.6.2021. 
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posiadających wiedzę i doświadczenia w zakresie rozliczania dużych robót budowalnych 
o charakterze inwestycyjnym ze znajomością specyfiki wydatków dotyczących sprzętu medycznego 
i funkcjonowania szpitali oraz obowiązku Ministerstwa, jako jednostki sektora finansów publicznych, 
ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny – taka weryfikacja kosztów przez „doradcę- 
-profesjonalistę” według wyjaśnień była niezbędna dla dochowania obowiązków wynikających 
z przepisów.   

Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

W 2020 r. w części 55 – Aktywa państwowe w układzie zadaniowym budżetu realizowano trzy 
zadania, ujęte w trzech funkcjach: 4 – Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym;  
11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic; 22 – Koordynacja działalności oraz 
obsługa administracyjna i techniczna. 

Dla funkcji 4 – Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, w ramach której 
zrealizowano największą część wydatków Ministerstwa (w części 55 – 99,0%), plan wydatków po 
zmianach ustalony na 1 855 448,0 tys. zł wykonano prawie w 100% (1 854 819,8 tys. zł).  

W ramach tej funkcji realizowano zadanie 4.4-Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona 
interesów Skarbu Państwa i podzadanie 4.4.4. Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, 
w których celem było zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów 
państwowych, realizacja nowelizacji ustaw w zakresie nadzoru właścicielskiego (prowadzenie 
posiedzeń Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego i powołanych przy niej Zespołów 
eksperckich, a także usprawnienie pozyskiwania przez spółki Skarbu Państwa funduszy europejskich 
oraz innych dostępnych źródeł finansowania z udziałem środków europejskich. 

W planie po zmianach stopień realizacji miernika Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku 
z walnym zgromadzeniem/zgromadzeniem wspólników spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których 
prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych został 
określony w wysokości ≥60%, a jego wykonanie wyniosło 99,6%. 

Dla funkcji 11-Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic plan wydatków po zmianach 
wynosił 30,3 tys. zł, który wykonano w 78,4% (23,8 tys. zł). Realizowano zadanie 11.4 – Gotowość 
struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, którego celem było 
zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa poprzez przygotowanie działu administracji rządowej 
„aktywa państwowe” do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny. Miernik – Stopień wykonania zadań obronnych, zaplanowany na poziomie  
≥ 80%, osiągnął wielkość większą niż planowano tj. 95% (podzadanie 11.4.2). Środki wydatkowano 
głównie na szkolenie pracowników Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych. 
Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia obronne realizowano głównie w formie zdalnej  
(on-line). W ramach przeprowadzanych kontroli wykonania zadań obronnych zrezygnowano 
z udziału ekspertów zewnętrznych. 

Dla funkcji 22-Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna plan wydatków po 
zmianach wynosił 18 985,7 tys. zł i został wykonany w 84,3%, (16 010,8 tys. zł). Realizowano 
zadanie 22.1-Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna, w ramach którego 
środki wydatkowane były na obsługę administracyjną i techniczną Ministerstwa. 

Plan działalności Ministra Aktywów Państwowych na rok 2020, przyjęty dla działu administracji 
rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin (z 8 lipca 2020 r.), był zbieżny 
z budżetem zadaniowym w części 55-Aktywa państwowe na 2020 r. W planie działalności określono 
m.in. najważniejsze cele do realizacji w roku 2020, ujęte w funkcji 4 budżetu zadaniowego, 
a stanowiące 99,1% wydatków w tej części budżetowej.  

Realizacja działań nadzorczych  

Tak jak dla części 48 działania w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą 
w Ministerstwie w części 55 prowadzone były łącznie dla wszystkich działów administracji rządowej 
przypisanych Ministrowi Aktywów Państwowych.  
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5.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części budżetowej 55 – Aktywa państwowe: 
− 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 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).  

Obroty razem wykazane w „Zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej” MAP na dzień 
31 grudnia 2020 r., były zgodne z obrotami wykazanymi w Dzienniku za 2020 r., i według wydruku 
z dnia 18 stycznia 2021 r., wynosiły 256 967 642 966,48 zł51. 

Na wydruku „Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej” za okres 01.01–31.12.2020 r. na koncie 
242 „Pozostałe rozrachunki - zadania pozabudżetowe”, wykazano salda końcowego Ma w kwocie 
ujemnej (-)1 068 783 380,64 zł. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, 
zobowiązania mogą występować tylko w kwotach dodatnich. W wyniku „uzupełnienia parametrów 
konta”, poprzez określenie typu rozrachunku „należności”, oraz korekty w kwocie 18 125,64 zł, 
dotyczącej rozliczenia przychodów z prywatyzacji, MAP zamiast ww. zobowiązań wykazało 
należności w kwocie 1 068 765 255,0 zł. 

MAP w dniu 15 stycznia 2021 r., przeprowadzoło inwentaryzację salda Ma konta 242 „Pozostałe 
rozrachunki – zadania pozabudżetowe”, wykazującego ujemne saldo zobowiązań, stwierdzając, 
że „saldo badanej pozycji wynikającej z załączonego zestawienia kont analitycznych zweryfikowano 
poprzez porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami”. Nastepnie, 
w dniu 19 lutego 2021 r., Ministerstwo przeprowadzoło kolejną inwentaryzację salda tego konta, 
wykazującego już należności, również stwierdzając, że „saldo badanej pozycji wynikającej 
z załączonego zestawienia kont analitycznych zweryfikowano poprzez porównanie danych z ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami”. Treść ekonomiczna zdarzeń gospodarczych, 
ewidencjonowanych na ww. koncie 242 wskazuje, że MAP na dzień 31 grudnia 2020 r., nie powinno 
wykazywać ani zobowiązań w kwocie (-)1 068 783 380,64 zł, ani należności w kwocie 
1 068 765 255,0 zł, gdyż wszystkie powstałe w trakcie roku należności, zostały uregulowane przed 
grudniem 2020 r. 

Nierzetelne, niezgodne z art. 26 ust. 1 i 27 uor dwukrotne przeprowadzenie przez MAP 
inwentaryzacji salda konta 242, było również wynikiem błędnego zapisu w zasadach inwentaryzacji 
MAP, tj. w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii z dnia 12 września 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Energii52. W ww. Instrukcji 
inwentaryzacyjnej MAP wskazano, że należności z tytułów cywilno-prawnych należy 
inwentaryzować metodą weryfikacji sald, podczas gdy zgodnie z art. 26 ust. 1 uor, należności te 
powinny być inwentaryzowane metodą potwierdzenia sald. 

W sprawozdaniu w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) z dnia 25 stycznia 2021 r. wykazano należności w kwocie 
1 282 211,42 zł. Następnie MAP, w dniu 1 kwietnia 2021 r. sporządziło korektę sprawozdania Rb-N, 
uwzględniając w nim należności z konta 242, w pozycji N 5.3 „z tytułów innych niż wymienione 
wyżej” w kwocie 1 068 765 255,0 zł. W związku z wykazaniem przez kontrolera NIK, błędów 

                                                           
51  Ministerstwo m.in. w skutek stwierdzanych w toku kontroli NIK nieprawidłowości, dokonywało przeksięgowań. 

Ministerstwo przekazywało kolejne wersje „Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej” MAP na dzień 31 grudnia 
2020 r., zawierającymi inne obroty i salda na poszczególnych kontach syntetycznych. I tak: obroty razem według wydruku 
z dnia 18 lutego 2021 r. i 19 lutego 2021 r., wynosiły 282 747 376 790,29 zł, a według wydruku z dnia 26 marca 2021 r., 
obroty razem wynosiły 132 298 394 218,53 zł. 

52  Dalej: Instrukcja inwentaryzacyjna MAP. 
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w ewidencji powyższych należności, MAP sporządziło w tym samym dniu drugą korektę 
sprawozdania Rb-N, nie wykazując już tych należności.  

W sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 
wykazano stany zerowe i były one zgodne z danymi na wydrukach kont syntetycznych MAP. 

MAP dokonywało zmian księgowych w saldach początkowych, w wyniku czego salda początkowe 
wykazane w bilansie otwarcia (BO) na wydruku „Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na 
dzień 31 grudnia 2020 r.”, nie były zgodne z saldami końcowymi wykazanymi w „Zestawieniu 
obrotów i sald kont księgi głównej MAP na dzień 31 grudnia 2019 r.”. Było to niezgodne z zasadą 
ciągłości, zapisaną w art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Różnice wskazane w bilansie otwarcia 
dotyczyły przekazywanej do dysponowania Ministrowi Klimatu części 47 – Energia oraz przejętej od 
Ministra Infrastruktury części 26 – Łączność. W toku kontroli NIK, MAP dokonało korekty 
przeksięgowań w ramach bilansu otwarcia 2020 r., co spowodowało uzyskanie zgodności sald 
bilansu otwarcia 2020 r. z saldami bilansu zamknięcia 2019 r. Powyższa sytuacja była wynikiem 
możliwości ingerencji w systemie finansowo-księgowym w rejestrze Bilansu Otwarcia, a także 
nieskutecznych mechanizmów kontroli zarządczej w tym obszarze. 

Przyjęta Polityka rachunkowości MAP53, była niespójna, niekompletna. Skutkowało to ewidencją na 
kontach, których nie było w wykazie kont syntetycznych (stanowiących załącznik nr 2) i nie były 
opisane zasady ich funkcjonowania (załącznik nr 5). Dotyczyło to np.: konta 752 „Przychody z tytułu 
sprzedaży akcji/udziałów” oraz konta 753 „Koszty z tytułu przekazania akcji/udziałów”54 . Na koncie 
752 dokonało księgowań na łączną kwotę 1 781 310 574,14 zł, a na koncie 753 na łączną kwotę 
712 492 044,34 zł. Brak opisu funkcjonowania kont: 752 i 753, był m.in. przyczyną dokonywania 
błędnych księgowań na tych kontach, skutkujących wykazywaniem do 31 marca 2021 r., należności 
z tytułu sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, których MAP nie powinno wykazywać, gdyż 
wszystkie należności z tego tytułu zostały uregulowane w trakcie 2020 r. Sposób ewidencji 
w księgach rachunkowych 2020 r. należności z tytułu sprzedaży akcji/udziałów spółek Skarbu 
Państwa był niewłaściwy, niezgodny z przepisami rszr oraz Polityką rachunkowości MAP. 

W niewłaściwym paragrafie zaksięgowano należności z tytułu umowy sprzedaży akcji spółki PKS 
w Dębicy (w kwocie 77,2 tys. zł) na rzecz MONIS oraz należności z tytułu umowy sprzedaży udziałów 
spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu (w kwocie 1205,0 tys. zł). 
Należności z ww. tytułów w łącznej kwocie 1282,2 tys. zł ujęto: w § 0780 „Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych”, a powinny być ujęte w § 9410 „Przychody z prywatyzacji pośredniej”. 
Błędnie zostały również zaewidencjonowane należności z tytułu odsetek od nieterminowych 
płatności należności, od ww. podmiotów: MONIS i PKS Przemyśl, w łącznej kwocie 157,4 tys. zł. Ujęto 
je w § 0900 „Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”, a powinny być ujęte w § 0920 „Wpływy 
z pozostałych odsetek”. 

MAP zwróciło się do Ministerstwa Finansów55, o przedstawienie stanowiska dotyczącego ewidencji 
należności dotyczących umowy sprzedaży akcji spółki PKS w Dębicy i umowy sprzedaży udziałów 
spółki PKS Przemyśl. 

Do zakończenia kontroli MAP nie otrzymało odpowiedzi z MF, dlatego zgodnie z wyjaśnieniami 
Dyrektora DBF, ponownie podjęto analizę sprawy oraz poddano konsultacjom zastosowaną 
klasyfikację budżetową ze służbami finansowo-księgowymi Ministerstwa Infrastruktury, od którego 
zostały przejęte należności, jak również Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które w 2021 r. 
przejmie do kontynuacji przedmiotowe sprawy. Z „kontaktów roboczych” z MF wynikało, że z uwagi 
na skomplikowany charakter sprawy, prezentowane stanowisko będzie opisowe, ale przychylające 
się do ujęcia należności jako przychody z prywatyzacji. Z uwagi na powyższe MAP dokonało korekty 
sprawozdania Rb-27”. 

W wyniku kontroli NIK, MAP dwukrotnie sporządziło korektę rocznego sprawozdania Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetu państwa, pierwszą w dniu 18 marca 2021 r. polegającą na 

                                                           
53  Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych (Dz.Urz. z 2020 r., poz.20). 
54  Konta te ujęte były w Polityce rachunkowości jedynie w „Wykazie kont analitycznych”, w którym zapisano: 752  

– „Przychody z tytułu sprzedaży akcji/udziałów” oraz 753-55-00000-0007 „Przekazanie środków do funduszu rezerwy 
demograficznej dotyczące przychodów z prywatyzacji” i 753-55-00000-0008 „Przekazanie środków do funduszu 
reprywatyzacyjnego dotyczące przychodów z prywatyzacji”. 

55  Pismo z dnia 8 marca 2021 r. 
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zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej dla należności z tytułu odsetek od nieterminowych 
płatności należności, od podmiotów: MONIS i PKS Przemyśl w łącznej kwocie 157,4 tys. zł i ujęto je w 
§ 0920. Następnie w dniu 26 marca 2021 r., MAP dokonało drugiej korekty rocznego sprawozdania 
Rb-27, zmniejszając kwotę należności pozostałych do zapłaty, o wcześniej wykazane w § 0780 
„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” od podmiotów: MONIS i PKS Przemyśl, w łącznej 
kwocie 1282,2 tys. zł i ujęto je w § 9410 „Przychody z prywatyzacji pośredniej”. 

Powyższe sprawozdania zostały sporządzone przez dysponenta części budżetowej 55 – Aktywa 
państwowe na podstawie ksiąg rachunkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne 
z wydrukami z ewidencji księgowej.  

Stosowany system kontroli zarządczej nie zapewnił prawidłowości sporządzenia sprawozdań Rb-27 
i Rb-N. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym. 

Niektóre salda i obroty kont na wydrukach załączonych do rocznych sprawozdań budżetowych 
za 2020 r. przez dysponenta części 55 – Aktywa państwowe, nie były zgodne z danymi wykazanymi 
w sprawozdaniach: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1. Na załączonych wydrukach 
wykazane były następujące obroty i salda:  
1) na wydruku konta 130 „Rachunek bieżący – dochody” występowało saldo końcowe Wn w kwocie 

702 815 569,94 zł i saldo końcowe Ma w kwocie 210 825 968,17 zł56. Natomiast w sprawozdaniu 
Rb-23 w pozycji 11 „Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27” i kwota wykazana w 
pozycji 12 „Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa” były sobie 
równe i wynosiły 491 989 601,77 zł; 

2) Na wydruku konta 130 – „Rachunek bieżący – wydatki”, suma zapisów (obroty) po stronie Wn 
wynosiły 0,0 zł, obroty Ma 1 870 854 381,05 zł i saldo końcowe Ma w kwocie 1 870 854 381,05 zł57. 
Natomiast w sprawozdaniu Rb-23 kwota wykazana w pozycji 21 „Środki otrzymane z Min. Finansów 
lub od dysponenta wyższego stopnia”, była taka sama, jak kwota wykazana w pozycji 22 „Wydatki 
wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28” i wynosiła 1 870 854 381,05 zł;  

3) Na wydruku konta 223-55 „Rozliczenie wydatków budżetowych” za rok obrotowy 2020, 
wykazane było saldo końcowe Ma w kwocie 1 870 854 381,05 zł58, mimo, że obroty Wn tego 
konta były równe obrotom Ma (wynosiły 1 881 425 375,23 zł); 

4) Na wydruku z dnia 24 lutego 2021 r., konta 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych 
w układzie zadaniowym”, załączonym do rocznego sprawozdania Rb-BZ1 były salda końcowe 
(saldo Wn w kwocie 7 884 934,32 zł i saldo Ma w kwocie 5 316 303,50 zł)59.  

W toku kontroli MAP, kilkakrotnie przekazywało kontrolerom NIK wydruki z błędnymi danymi, 
np. wydruki załączone do rocznych sprawozdań budżetowych z dnia 17 lutego 2021 r. i 19 lutego 
2021 r., wydruki z dnia: 8 marca 2021 r., 9 marca 2021 r., 11 marca 2021 r. Wydruki kont: 130 
„Rachunek bieżący – dochody" i 130 – „Rachunek bieżący – wydatki” były kilkakrotnie poprawiane, 
ostatecznie obroty na wydrukach z dnia 15 marca 2021 r., kwoty były zgodne z danymi wykazanymi 
w sprawozdaniach budżetowych. 

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłwoości: 

1) Przyjęcie rozwiązań w systemie finansowo-księgowym z zastosowaniem oprogramowania 
Quorum, niespełniających wymagań uor, gdyż skutkowały generowaniem wydruków 
zawierających błędne dane. Przykładowo system finansowo – księgowy z zastosowaniem 
oprogramowania Quorum: 

a) umożliwił wydruk „Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej” z ujemnym saldem po 
stronie Ma na koncie 242 „Pozostałe rozrachunki – zadania pozabudżetowe” w kwocie  
(-)1 068 783 380,64; 

b) umożliwił dokonanie zmian w saldach początkowych (BO); 

                                                           
56  Zgodnie z rszr, „konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu”. 
57  Zgodnie z rszr: „konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku”. 
58  Zgodnie z rszr: „Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 

wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie 
przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, 
w korespondencji z kontem 130”. 

59  Zgodnie z rszr: „Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz 
jego zmiany. Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie 
zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego. Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda”. 
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c) umożliwił dokonanie wydruków konta 223-55 „Rozliczenie wydatków budżetowych” za rok 
obrotowy 2020, na którym błędnie wykazano saldo końcowe Ma w kwocie 
1 870 854 381,05 zł konta (wydruk załączony do sprawozdania Rb-28 z dnia 17.02.2021 r.), 
gdyż obroty Wn tego konta były równe obrotom Ma (wynosiły 1 881 425 375,23 zł); 

2) Nierzetelnie, niezgodnie z art. 26 ust. 1 i 27 uor, dwukrotne przeprowadzenie inwentaryzacji 
salda konta 242, najpierw zobowiązań w kwocie ujemnej (-)1 068 783 380,64 zł, a następnie 
należności w kwocie 1 068 765 255, zł, które na dzień 31 grudnia 2020 r., nie powinny 
występować w księgach rachunkowych MAP, gdyż wszystkie zostały spłacone przed grudniem 
2020 r.; 

3) Wykaz kont syntetycznych i ich opis w Polityce rachunkowości MAP, na których w 2020 r., 
dokonywane były księgowania, był niespójny, niekompletny; 

4) W niewłaściwym paragrafie zaewidencjonowano należności główne z tytułu umowy sprzedaży 
akcji spółki PKS w Dębicy oraz umowy sprzedaży udziałów spółki PKS Przemyśl, a także 
należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności z ww. tytułu przez MONIS 
i PKS Przemyśl. Spowodowało to konieczność dwukrotnej korekty rocznego sprawozdania Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetu państwa w części 55 – Aktywa państwowe. 

5) Niektóre salda i obroty kont, na wydrukach załączonych do rocznych sprawozdań budżetowych 
za 2020 r. Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-BZ1, nie były zgodne z danymi wykazanymi w tych 
sprawozdaniach, a także z treścią opisu sald tych kont, wynikającą z rszr. Przykładowo: 

a) na wydruku konta 130 „Rachunek bieżący – dochody"; 
b) na wydruku konta 130 „Rachunek bieżący – wydatki”; 
c) na wydruku konta 990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”; 
d) na wydruku konta 223-55 „Rozliczenie wydatków budżetowych”. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 roku w części w części 48  
– Gospodarka złożami kopalin oraz 55 – Aktywa państwowe zostało skierowane do Ministra 
Aktywów Państwowych w dniu 16 kwietnia 2020 r.  

Minister w dniu 6 maja 2021 r., złożył zastrzeżenia. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w dniu 2 
czerwca 2021 r. oddaliło wszystkie zastrzeżenia. 

 



Załączniki 

28 
 

7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 

Oceny wykonania budżetu w części 48 – Gospodarka złożami kopalin dokonano stosując kryteria60 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku61. 

Dochody (D)62:      nie dokonuje się oceny 

Wydatki (W)63:     2 079 343,5 tys. zł 

Łączna kwota (G = D + W):     2 079 343,5 tys. zł   

Waga dochodów w łącznej kwocie:   (Wd = D : G) – 0,0000 

Waga wydatków w łącznej kwocie:    (Ww = W : G) 1,0000 

Nieprawidłowości w dochodach:    nie były kontrolowane 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   nie oceniano  

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0,0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO64:   5 x 1,00 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:     w formie opisowej 

Ocena ogólna:      pozytywna w zakresie wykonania wydatków 
oraz w formie opisowej w zakresie sprawozdań 

  

                                                           
60  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
61  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
62  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. 

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

64  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 55 – AKTYWA PAŃSTWOWE 

Oceny wykonania budżetu w części 55 – Aktywa państwowe i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku65. 

Dochody (D)66:      nie dokonuje się oceny 

Wydatki (W)67:      1 871 895,3 tys. zł 

Łączna kwota (G = D + W):     2 363 884,9 tys. zł 

Waga dochodów w łącznej kwocie:   (Wd = D : G) – 0,0000 

Waga wydatków w łącznej kwocie:    (Ww = W : G) 1,0000 

Nieprawidłowości w dochodach:    0,0 zł 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    nie oceniano 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0,0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO68:   5 x 1,00 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:     w formie opisowej 

Ocena ogólna:      pozytywna w zakresie wykonania wydatków 
oraz w formie opisowej w zakresie sprawozdań 

  

                                                           
65  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
66  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. 

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

68  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020  
6:3 6:4 

 
6:5 

Wykonanie Ustawa1) Ustawa po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem*, w tym: 141 435,3 7 638,0 22 840,0 23 236,7 16,4 304,2 101,7 

1 Dział 100 - Górnictwo 
i kopalnictwo  29 421,8 7 630,0 22 832,0 23 205,4 

78,9 304,1 101,6 

1.1 10001 Górnictwo węgla 
kamiennego 29 388,3 7 584,0 22 786,0 23 127,0 

78,7 304,9 101,5 

1.1.1 

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

290,4 5,0 137,0 403,9 

139,1 8078,0 294,8 

1.1.3 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 16 894,4   17 877,0 17 877,4 

105,8   100,0 

1.1.4 
2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz  płatności 

12 163,5 7 500,0 4 749,0 4 817,3 
39,6 64,2 101,4 

1.2 10005 Produkcja soli 28,4 0,0 0,0 7,0 24,6     
1.3 10095 Pozostała działalność 5,0 46,0 46,0 71,3 1426,0 155,0 155,0 

2 Dział 750 - Administracja 
publiczna 11,9 8,0 8,0 31,3 

263,0 391,3 391,3 

2.1 
75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 

11,9 8,0 8,0 31,3 
263,0 391,3 391,3 

3 

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

112 001,7 0,0 0,0 0,0 

      
3.1 75624 Dywidendy 112 001,7 0,0 0,0 0,0       
3.1.1 0740 Wpływy z dywidend 112 001,7             

 

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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7.4.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 55- AKTYWA PAŃSTWOWE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:4 

Wykonanie Ustawa po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem*, w tym:  455 700,0 491 989,6 1,1 
1 Dział 750 - Administracja publiczna     62,3   

1.1 
75001 Urzędy naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej    62,3   

2 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem   455 700,0 491 927,3 1,1 

2.1 75624 Dywidendy  455 700,0 491 927,3 1,1 

2.1.1 0740 Wpływy z dywidend  455 700,0 491 927,3 1,1 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych zweryfikowanych przez NIK. 
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7.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 

 

Lp. Wyszczególnienie  
2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

  tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem*, w tym: 916 247,2 2 059 692,0 2 091 117,2 2 079 343,5 226,9 101,0 99,4 

1. Dział 100 - Górnictwo 
i kopalnictwo 909 317,4 2 019 596,0 2 053 490,0 2 044 577,1 224,8 101,2 99,6 

1.1. 
rozdział 10001  
- Górnictwo węgla 
kamiennego 

828 091,4 1 939 536,0 1 973 327,3 1 964 616,4 237,2 101,3 99,6 

1.1.1 

§ 2580 - Dotacja 
podmiotowa zbudżetu 
dla jednostek 
niezaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych 

79 295,5 369 069,0 313 959,5 311 915,4 393,4 84,5 99,3 

1.1.2 

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

577 358,8 670 961,0 604 861,8 598 194,9 103,6 89,2 98,9 

1.1.4 
§ 6010 - Wydatki na 
zakup i objęcie akcji 
i udziałów 

0,0 899 506,0 1 054 506,0 1 054 506,0 - 117,2 100,0 

1.2 rozdział 10005  
- Produkcja soli 61 755,6 60 000,0 60 702,7 60 679,2 98,3 101,1 100,0 

1.2.1 

§ 2580 - Dotacja 
podmiotowa  
z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

61 755,6 60 000,0 60 702,7 60 679,2 98,3 101,1 100,0 

1.3 rozdział 10095  
- Pozostała działalność 19 470,4 20 060,0 19 460,0 19 281,5 99,0 96,1 99,1 

1.3.1 

§ 2580 - Dotacja 
podmiotowa z budżetu 
dla jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

19 227,5 19 800,0 19 200,0 19 021,5 98,9 96,1 99,1 

2 
Dział 150  
- Przetwórstwo 
przemysłowe 

405,0 419,0 419,0 360,0 88,9 85,9 85,9 

2.1  rozdział 15095  
- Pozostała działalność 405,0 419,0 419,0 360,0 88,9 85,9 85,9 

3. 
dział 750  
- Administracja 
publiczna 

6 498,7 39 597,0 37 170,3 34 403,4 529,4 86,9 92,6 

3.1. 

rozdział 75001  
- Urzędy naczelnych  
i centralnych organów 
administracji rządowej 

6 498,7 39 597,0 37 170,3 34 403,4 529,4 86,9 92,6 

3.1.3 
§ 4000 - Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

0,0 9 885,0 8 190,2 0,0 - 0,0 0,0 

3.1.3.1 
§ 4000 (4210) - Zakup 
materiałów i 
wyposażenia 

49,5 0,0 0,0 2 020,5 4084,3 - - 

3.1.3.5 § 4000 (4300) - Zakup 
usług pozostałych 514,9 0,0 0,0 2 303,9 447,4 - - 
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3.1.3.9 

§ 4000 (4400)  
- Opłaty za 
administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

245,5 0,0 0,0 2 454,2 999,8 - - 

3.1.4 
§ 4010  
- Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

430,1 1 518,0 3 092,4 2 943,8 684,5 193,9 95,2 

3.1.5 

§ 4020  
- Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

3 786,3 20 679,0 18 964,4 17 671,5 466,7 85,5 93,2 

3.1.6 § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 281,1 340,0 280,3 280,3 99,7 82,4 100,0 

3.1.7 § 4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 678,9 3 991,0 3 697,9 3 259,6 480,2 81,7 88,1 

3.1.8 

§ 4120 - Składki na 
Fundusz Pracy oraz 
Fundusz 
Solidarnościowy 

80,5 569,0 489,1 394,6 490,0 69,4 80,7 

3.1.23 
§ 6060 - Wydatki na 
zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,0 1 470,0 1 045,2 794,9 - 54,1 76,1 

4. dział 752 - Obrona 
narodowa 26,1 80,0 38,0 2,9 11,2 3,7 7,7 

4.1 
rozdział 75212  
- Pozostałe wydatki 
obronne 

26,1 80,0 38,0 2,9 11,2 3,7 7,7 

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

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

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571 ze zm.). 
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 55 – AKTYWA PAŃSTWOWE 
 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 Wykon
anie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga
sające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem*, w tym: - 4 290,6 1 874 464,0 1 871 895,3 1 040,9   43 627,7 99,9 

1. 
Dział 600  
- Transport i 
łączność 

- 0,0 1 850 000,0 1 850 000,0 0,0     100,0 

1.1. 
rozdział 60095  
- Pozostała 
działalność 

- 0,0 1 850 000,0 1 850 000,0 0,0     100,0 

1.1.1 
§ 6010 - Wydatki 
na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

- 0,0  1 850 000,0 1 850 000,0 0,0      100,0 

2. 
dział 750  
- Administracja 
publiczna 

- 4 055,6 24 433,7 21 871,6 1 040,9   539,3 89,5 

2.1. 

rozdział 75001 
- Urzędy 
naczelnych  
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

- 4 055,6 24 433,7 21 871,6 1 040,9   539,3 89,5 

2.1.4 

§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

- 140,7 6 724,2 0,0  0,0    0,0 0,0 

2.1.5 

§ 4000 (4210)  
- Zakup 
materiałów  
i wyposażenia 

- 0,0 0,0 1 920,2  0,0       

2.1.8 
§ 4000 (4300)  
- Zakup usług 
pozostałych 

- 0,0 0,0 1 773,9  0,0       

2.1.10 

§ 4000 (4390)  
- Zakup usług 
obejmujących 
wykonanie 
ekspertyz, analiz  
i opinii 

- 0,0 0,0 2 470,3 1 040,9       

2.1.25 

§ 4010  
- Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

- 84,8 3 269,1 3 162,9  0,0    3 728,0 96,8 

2.1.26 

§ 4020  
- Wynagrodzenia 
osobowe 
członków korpusu 
służby cywilnej 

- 2 966,7 9 170,5 7 979,2  0,0    269,0 87,0 

2.1.27 

§ 4028 
 - Wynagrodzenia 
osobowe 
członków korpusu 
służby cywilnej 

- 0,0 1 033,6 962,0  0,0      93,1 

2.1.28 

§ 4029  
- Wynagrodzenia 
osobowe 
członków korpusu 
służby cywilnej 

- 0,0 182,5 169,8  0,0      93,0 

2.1.29 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

- 515,5 2 011,0 1 635,6  0,0    317,3 81,3 

2.1.30 
§ 4118 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

- 0,0 178,9 158,6  0,0      88,7 

2.1.31 § 4119 - Składki - 0,0 31,7 28,0  0,0      88,4 
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na ubezpieczenia 
społeczne 

2.1.32 

§ 4120 - Składki 
na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

- 70,8 258,2 245,6  0,0    347,0 95,1 

2.1.46 

§ 6060 - Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

- 0,0  614,9 461,7  0,0      75,1 

3. dział 752 - Obrona 
narodowa - 235,0 30,3 23,8  0,0    10,1 78,4 

3.1 
rozdział 75212 
- Pozostałe 
wydatki obronne 

- 235,0 30,3 23,8  0,0    10,1 78,4 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK. 
2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571 ze zm.). 
3) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + 

kolumna 12). 
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7.7.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 

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

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

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

sprawozdawczości budżetowej.  
 

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

45 4 498 8 329,63 224 20 896 7 773,81 93,3 

1.  750 Administracja 
publiczna 45 4 498 8 329,63 224 20 896 7 773,81 93,3 

1.1 

75001 Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

45 4 498 8 329,63 224 20 896 7 773,81 93,3 

1.1.1 

osoby nieobjete 
mnożnikowym 
systemem 
wynagrodzeń 

2 278 11 583,33 41 2 684 5 455,28 47,1 

1.1.2 

osoby zajmujące 
kierowicze 
stanowiska 
państwowe 

1 172 14 333,33 2 270 11 250,00 78,5 

1.1.3 
członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

42 4 048 8 031,75 181 17 942 8 260,59 102,8 
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7.8.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 55 – AKTYWA PAŃSTWOWE 
 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego 
przez NIK. 

1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1564 ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne 
żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 
a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

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

sprawozdawczości budżetowej.  
  

Lp. Wyszcze- 
gólnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

0 0,00 - 108 12 274,00 9 470,68 - 

1. 
 750 
Administracja 
publiczna 

0 0,00 - 108 12 274 9 470,68 - 

1.1 

75001 Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

       

1.1.1 

osoby nieobjete 
mnożnikowym 
systemem 
wynagrodzeń 

0 0,00 - 29 2 615 7 514,37 - 

 

osoby zajmujące 
kierowicze 
stanowiska 
państwowe 

0 0,00 - 4 548 11 416,67 - 

 
członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

0 0,00 - 75 9 111 10 123,33 - 
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7.9.  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. Minister Aktywów Państwowych 
9. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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7.10. STANOWISKO MINISTRA  
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7.11. OPINIA PREZESA NIK 
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