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Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
Cel kontroli

Dokonanie oceny
wykonania budżetu
państwa w 2021 r. przez
dysponenta części
budżetowej 76 – Urząd
Komunikacji Elektronicznej
pod względem legalności,
celowości, rzetelności
i gospodarności
podejmowanych działań.
Zakres kontroli
- realizacja wydatków
budżetu państwa
i budżetu środków
europejskich;
- sporządzenie rocznych
sprawozdań
budżetowych oraz
sprawozdań
za IV kwartał 2021 r.
w zakresie operacji
finansowych;
- system kontroli
zarządczej w zakresie
prawidłowości
i rzetelności
sporządzania
sprawozdań;
- nadzór i kontrola
sprawowane przez
dysponenta części
budżetu państwa na
podstawie art. 175
ustawy o finansach
publicznych 1 (dalej: ufp).
Jednostki kontrolowane
Urząd Komunikacji
Elektronicznej

Dysponentem części budżetowej 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej:
UKE) jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE).

Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej właściwym
w sprawach regulacji działalności telekomunikacyjnej i gospodarki zasobami
częstotliwości oraz działalności pocztowej, a także – w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 2 – w zakresie aparatury, w tym
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych.

W ramach części 76 budżetu państwa finansowano, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi, zadania m.in. z zakresu:
−

−

−
−
−
−

regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki
w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów
numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności
elektromagnetycznej, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 3 (dalej: Pt);
tworzenia warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych
przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów
częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych, koordynacji rezerwacji
częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla podmiotów,
o których mowa w art. 5 Pt;
regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe 4 (dalej: Pp);
analizy i oceny funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych
i pocztowych,
rozstrzygania
sporów
między
przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE;
podejmowania interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku
usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku
urządzeń telekomunikacyjnych;
spraw związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce
i nadzorowania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 5.

Zrealizowane w 2021 r. w części 76 dochody wyniosły 690 600,5 tys. zł
i stanowiły 0,14% dochodów budżetu państwa ogółem.

Wydatki budżetu państwa w części 76 wyniosły 123 817,1 tys. zł, co stanowiło
0,02% wydatków budżetu państwa. Wydatki w układzie zadaniowym
realizowane były w ramach czterech funkcji, pięciu zadań, sześciu podzadań
i trzynastu działań.

Wydatki budżetu środków europejskich w części 76 wyniosły 203 tys. zł,
co stanowiło 0,0003% wydatków budżetu środków europejskich.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 6.

1
2
3
4
5
6

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.).
Dz. U. z 2021 r. poz. 1344.
Dz. U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, ze zm.
Dz. U. z 2021 r. poz. 777, ze zm.
Dz. U. z 2022 r. poz. 623.
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2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba
Kontroli ocenia
pozytywnie
wykonanie budżetu
państwa w 2021 r.
w części 76 – Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2021 r.
w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Wyniki kontroli 7,8% (8805,1 tys. zł) zrealizowanych wydatków z budżetu państwa
oraz 53,7% (109,1 tys. zł) wykonanych wydatków z budżetu środków europejskich
w części 76 wykazały, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad
gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach
publicznych, ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) 7 i aktach
wykonawczych.
Prezes UKE rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad
wykonywaniem budżetu w części 76.
NIK opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 76 sprawozdania za
2021 r.:
−
−
−
−

−
−
−

o stanie środków na
budżetowych (Rb-23);

rachunkach bankowych

z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);

państwowych jednostek

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

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

z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(Rb-28 NW);

z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1);
a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 r., tj. o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).
Kwoty wykazane w sprawozdaniach kontrolowanej jednostki były zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej w sposób
racjonalny zapewniał prawidłowość sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Skontrolowane sprawozdania zostały
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Sprawozdania te zostały opracowane stosownie do przepisów rozporządzeń
w sprawie: sprawozdawczości budżetowej 8, sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych 9, a także sprawozdawczości budżetowej
w układzie zadaniowym 10.
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 76 przedstawiona
została w załączniku 5.1. do niniejszej informacji.
7
8
9
10

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731).
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 76 – URZĄD
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
3.1. DOCHODY BUDŻETOWE

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola
dochodów budżetowych w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej została ograniczona do
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego.

Dochody budżetu państwa w części 76 wykonane zostały w 2021 r. w wysokości 690 600,5 tys. zł i były
o 9% niższe od kwoty określonej w ustawie budżetowej oraz o 13,3% niższe od dochodów uzyskanych
w 2020 r. (796 942,7 tys. zł).

Niższa od planowanych realizacja dochodów wynikała głównie z ujęcia w planie dochodów UKE na
2021 r. wpływów z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa w art. 184
ust. 1 Pt. Zgodnie z art. 16a ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych został
utworzony Fundusz Szerokopasmowy, którego przychody stanowiły m.in. opłaty za prawo do
wykorzystywania zasobów numeracji. Powyższe opłaty na etapie prac planistycznych nad ustawą
budżetową na rok 2021 były uwzględniane w ramach dochodów UKE. W ciągu badanego roku
budżetowego powyższe opłaty zostały odprowadzone przez UKE na rzecz Funduszu
Szerokopasmowego w łącznej kwocie 84 246 tys. zł.

Największy udział w dochodach uzyskanych w 2021 r., wynoszący 56,4%, miały wpływy z opłat za
koncesje i licencje, które wyniosły 389 163,6 tys. zł, tj. 104,1% planu. Drugim głównym źródłem
dochodów (40,1%) były wpływy z opłat za zezwolenia (w tym opłaty za użytkowanie częstotliwości 11)
w łącznej kwocie 277 200,7 tys. zł, tj. 98,9% planu. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 24 236,2 tys. zł
stanowiły m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat.
Dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku 5.2. niniejszej informacji.

3.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY

Na koniec 2021 r. wystąpiły należności budżetowe w kwocie 54 044,3 tys. zł, które w porównaniu do
2020 r. były mniejsze o 26 370,3 tys. zł (32,8%). Zmniejszenie kwoty należności wynikało głównie
z wykazania na koniec 2020 r. należności jednego podmiotu z tytułu jednorazowej opłaty za rezerwację
częstotliwości na łączną kwotę 21 582,3 tys. zł, której termin wymagalności upływał 6 stycznia 2021 r.
Analogiczna sytuacja nie wystąpiła na koniec 2021 r. Ponadto wpływ na zmniejszenie należności miały:
zmniejszenie liczby i wartości niezapłaconych, prawomocnych kar pieniężnych; wyższa wykonalność
kar nałożonych w 2021 r.; zmniejszenie liczby kar nieprawomocnych oraz nieuwzględnianie należności
stanowiących przychód Funduszu Szerokopasmowego. W należnościach budżetowych największy
udział miały należności z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 41 993 tys. zł (77,7%), należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat w kwocie 4596,1 tys. zł (8,5%) oraz należności z opłat za zezwolenia, w tym
opłaty za częstotliwości w kwocie 3495,8 tys. zł (6,5%).

Zaległości według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 22 754,2 tys. zł i były wyższe o 948,3 tys. zł,
tj. o 4,3%, od zaległości na koniec 2020 r. Zaległości dotyczyły przede wszystkim wpływów z grzywien
i kar nałożonych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 11 593,1 tys. zł, odsetek od
11

Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w art. 185 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).
6
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nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4584,6 tys. zł, wpływów z różnych opłat
(2671,7 tys. zł) oraz opłat za zezwolenia (w tym opłaty za częstotliwości) w kwocie 2636,9 tys. zł.

Na koniec 2021 r. wystąpiły nadpłaty dochodów budżetowych w wysokości 2671,0 tys. zł, tj. niższe
w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. o 1022,8 tys. zł. Powstały one w konsekwencji
dokonywania przez przedsiębiorców wpłat z różnych tytułów w kwotach wyższych niż wymagane,
największą pozycję stanowiły nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia (w tym opłaty za częstotliwości).

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

W ustawie budżetowej z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 12, wydatki budżetu państwa w części 76
zaplanowano w kwocie 115 809 tys. zł, z czego w rozdziale 60047 – UKE: 115 716 tys. zł i w rozdziale
75212 – Pozostałe wydatki obronne: 93 tys. zł.
Zaplanowany w ustawie budżetowej limit wydatków dla części 76 w trakcie roku został zwiększony:

− w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na
rok 2021 13 o 13 028 tys. zł, z tego 9500 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, a 3528 tys.
zł na zwiększenie limitu wynagrodzeń;

− środkami z rezerw celowych (poz. 20 i 31) budżetu państwa o kwotę 189,9 tys. zł, z przeznaczeniem
na sfinansowanie realizacji projektów w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2021 r. 14 w kwocie
188,8 tys. zł oraz sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla jednego urzędnika
służby cywilnej w kwocie 1,1 tys. zł.

Plan finansowy części 76 został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 3267,5 tys. zł w wyniku decyzji
Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. dotyczącej środków wcześniej zablokowanych przez
Prezesa UKE 15.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 125 759,4 tys. zł, a zrealizowane w 2021 r. wydatki w części
76 wyniosły 123 817,1 tys. zł 16, tj. 98,5% tego planu. W porównaniu do wykonania w 2020 r. wydatki
były niższe o 2386,3 tys. zł, tj. o 1,9%. Najwyższe wydatki poniesiono w dziale 600 – Transport i łączność
(99,9% wydatków ogółem w części 76) w wysokości 123 747,1 tys. zł.
Najwyższą kwotę wydatków poniesiono w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych
– 102 126,2 tys. zł (w 2020 r. 99 339,4 tys. zł). Dominującą pozycję w tej grupie stanowiły
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wyniosły 73 327,5 tys. zł, tj. 71,8%
wydatków w tej grupie.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. w części 76 wyniosło 591 osób i było wyższe od przeciętnego
zatrudnienia w 2020 r. o trzy osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wynosiło 8751,6 zł
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2020 r. było wyższe o 1256,28 zł, tj. o 16,8%. Wzrost

12
13
14

15

16

Dz. U. z 2021 r. poz. 190 ze zm.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1900.
Plan opracowany przez Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425). Plan udostępniony na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych https://www.gov.pl/web/polskapomoc/plan-wspolpracy-rozwojowej-w-2021-r-przyjety [data
dostępu 22 kwietnia 2022 r.].
Środki te były przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014–2020. Powyższa decyzja została podyktowana opóźnieniem w realizacji zadań oraz mniejszym niż
przewidywano zapotrzebowaniem na środki w ramach realizowanych przez UKE projektów: „Rozbudowa
Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020 i 2021 r.” oraz „Finansowanie wynagrodzeń
pracowników zaangażowanych w etap II budowy Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji w 2021 r.”
w łącznej kwocie 2967 tys. zł. Ponadto mniejsze od planowanych wydatki zrealizowano w ramach projektu
„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla UKE w 2021 r.” w kwocie 80 tys. zł; projektu
„e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” w kwocie 100 tys. zł; projektu
„Finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w budowę Punktu Informacyjnego
ds. Telekomunikacji w 2021 r.” w kwocie 119 tys. zł.
Z uwzględnieniem wydatków niewygasających w kwocie 10 426 tys. zł.
7
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wynagrodzeń w stosunku do 2020 r. wynikał m.in. z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., w której
zwiększono limit wydatków UKE na wynagrodzenia o 3528 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dla
pracowników specjalnych dodatków motywacyjnych.
Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w UKE przedstawiono w załączniku 5.4 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zrealizowano (z uwzględnieniem wydatków niewygasających w kwocie
10 053,5 tys. zł) w łącznej kwocie 11 793,2 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach. Były one niższe od
wykonania w 2020 r. o 6309,5 tys. zł, tj. 34,9% i zostały przeznaczone na:

− wydatki inwestycyjne w kwocie 270,5 tys. zł, tj. 62,9% planu po zmianach. Wydatki te poniesiono na:
przebudowę serwerowni w ośrodku UKE w Boruczy za kwotę 141,3 tys. zł, roboty budowlane
w Delegaturze UKE we Wrocławiu za kwotę 66,9 tys. zł, wykonanie instalacji do zasilania ładowarki
służącej do ładowania samochodów za kwotę 33,1 tys. zł oraz wykonanie instalacji systemu
przeciwpożarowego w Delegaturze UKE w Rzeszowie i Bydgoszczy za łączną kwotę 23,8 tys. zł;

− zakupy inwestycyjne na kwotę 11 522,6 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Wydatki te poniesiono
przede wszystkim na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do radiokomunikacji i monitoringu
widma za kwotę 1212,6 tys. zł), zakup laptopów (142,6 tys. zł), zakup i usługę montażu i konfiguracji
sprzętu audiowizualnego (45,3 tys. zł), zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do wykonywania
zadań w obszarze nadzoru rynku za kwotę 24,1 tys. zł oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu
kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowanej oraz systemu sygnalizacji włamania w ośrodku UKE
w Boruczy (12,8 tys. zł). W ramach wydatków niewygasających ujęto wydatki inwestycyjne na łączną
kwotę 10 053,5 tys. zł, przeznaczone na: zakup Ruchomych Stacji Pomiarowych za kwotę
6700 tys. zł; zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań
w obszarze nadzoru rynku za kwotę 1650 tys. zł; zakup aparatury kontrolno-pomiarowej
do wykonywania zadań w obszarze nadzoru rynku za kwotę 704 tys. zł; zakup anten pomiarowych
za kwotę 370,5 tys. zł; rozbudowę klastra urządzeń sieciowych Cisco za kwotę 369 tys. zł oraz
rozbudowę systemu konferencyjnego za kwotę 260 tys. zł.
W trakcie roku plan wydatków majątkowych UKE został zmniejszony o 3762 tys. zł z uwagi na
konieczność sfinansowania usług wsparcia przy pracach nad dostępnością, jakością i bezpieczeństwem
usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz modyfikacją zadań realizowanych przez UKE w ramach
projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Ponadto dokonano zwiększenia planu
wydatków majątkowych o kwotę 430 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych oraz
wymianę instalacji odgromowej w obiektach UKE w Boruczy oraz wykonanie instalacji systemu
przeciwpożarowego w Delegaturach UKE w Bydgoszczy i Rzeszowie. W wyniku nowelizacji ustawy
budżetowej na 2021 r. plan wydatków majątkowych UKE został także zwiększony o kwotę 9500 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup m.in. sprzętu kontrolno-pomiarowego.
Ze środków przyznanych z rezerw celowych wykorzystano 108 tys. zł, tj. 56,9%. Środki rezerwy z poz.
20 przeznaczone na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi w kwocie 1,1 tys. zł
zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Natomiast środki rezerwy poz. 31 przeznaczone na realizację
projektów w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2021 r. zostały wykorzystane w kwocie 10,5 tys. zł,
a kwotę 97,5 tys. zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
Niepełne wykorzystanie środków rezerwy celowej wynikało z konieczności powtarzania procedur
udzielania zamówień publicznych na usługi tłumaczeniowe z języka gruzińskiego i mołdawskiego,
co skutkowało opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektów oraz ze zmiany formy działań
projektowych ze stacjonarnych na zdalne.

Na podstawie badania 46 dowodów księgowych i odpowiadających im zapisów księgowych 17 na łączną
kwotę 8805,1 tys. zł (7,8% wykonanych wydatków) stwierdzono, że objęte badaniem wydatki zostały
dokonane w sposób oszczędny i celowy, tj. na zadania związane z wykonywaniem przez Prezesa UKE
ustawowych zadań zakresu regulacji rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz wspierania
rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych i funkcjonowania UKE.

We wskazanej wyżej próbie wydatków UKE w 2021 r. – analizowanej również pod kątem zasadności
wyłączenia stosowania Pzp, prawidłowości zastosowania uproszczonej procedury udzielania zamówień
publicznych oraz prawidłowości trybu udzielenia zamówienia publicznego – nie stwierdzono
nieprawidłowości.
17

Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS).
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Badaniu poddano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 18, w wyniku których
zawarto umowy na łączną kwotę 1718,4 tys. zł netto. Jedno postępowanie było przeprowadzone
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 Pzp, a drugie na podstawie wewnętrznych regulacji UKE.
Na realizację tych umów wydatkowano do 31 grudnia 2021 r. kwotę 322,7 tys. zł. Na podstawie analizy
dokumentacji stwierdzono, że prawidłowo przygotowano, przeprowadzono oraz udzielono
ww. zamówienia. Dokumentacja postępowań była prowadzona rzetelnie, a umowy zostały zrealizowane
zgodnie z przedmiotem zamówienia i terminem realizacji. W harmonogramie realizacji zamówienia
właściwie określono wysokość wynagrodzenia wykonawcy za etap prac przewidziany do wykonania
w roku budżetowym.

Stwierdzono, że Prezes UKE prawidłowo wywiązał się z obowiązku publikacji i zapewnienia aktualności
planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r., określonego w art. 23 ust. 1 i 4 Pzp. Ponadto Prezes
UKE sporządził wymagane sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazał je 19 Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych z zachowaniem terminu określonego w art. 82 ust. 2 Pzp.

Zobowiązania w części 76 na koniec 2021 r. wyniosły 5805,8 tys. zł i były niższe o 343,5 tys. zł, 5,6%
od zobowiązań na koniec 2020 r. Główną pozycję (o wartości 4891,2 tys. zł) stanowiły zobowiązania
z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii (o wartości 366,4 tys. zł) oraz zakup
usług pozostałych (w wysokości 332,7 tys. zł).
Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2021 r. wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie
10 426 tys. zł. Związane były one m.in. z zakupem Ruchomych Stacji Pomiarowych (za kwotę
6700 tys. zł), zakupem sprzętu, wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań
w obszarze nadzoru rynku (za kwotę 1650 tys. zł) oraz modernizacją analizatorów ETL do pomiarów
emisji cyfrowych (za kwotę 704 tys. zł).

UKE w 2021 r. zrealizował wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie
9413,9 tys. zł, tj. 64,3% z planowanych 14 080,3 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało
głównie z rezygnacji z inwestycji budowlanych w Kielcach i Łodzi 20 oraz wolniejszej od zakładanej
realizacji prac budowlanych w budynku Delegatury UKE we Wrocławiu (łączna kwota
niewykorzystanych środków wyniosła 2523,4 tys. zł), z niepełnego wykorzystania środków na zadania
zwiększające bezpieczeństwo systemów informatycznych w ośrodku podstawowym i zapasowym
Urzędu z powodu wydłużonego czasu realizacji zamówień spowodowanego m.in. pandemią COVID-19
(kwota niewykorzystanych środków wyniosła 1808,8 tys. zł) oraz braku nowelizacji ustawy
o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w zakresie regulacji zapewniających bezpieczeństwo
wdrażanej technologii 5G, co było warunkiem ogłoszenia aukcji rezerwacji częstotliwości z pasma
3,6 GHz, na wsparcie której planowano wydatkowanie 329,2 tys. zł.
Dane dotyczące wydatków budżetowych UKE przedstawiono w załączniku 5.3. do niniejszej informacji.

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ustawie budżetowej na rok 2021 w budżecie środków europejskich części 76 zaplanowano kwotę
759 tys. zł na realizację sześciu projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020.
W trakcie 2021 r. plan wydatków budżetu środków europejskich w UKE nie był zmieniany.
Prezes UKE poinformował 21 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o wolnych środkach
w budżecie środków europejskich w kwocie 549 tys. zł. Zmniejszenie zapotrzebowania na środki
wynikało z opóźnienia w realizacji zadań oraz mniejszego od przewidywanego zaangażowania
18
19
20

21

Próba wybrana w sposób celowy.
W dniu 25 lutego 2022 r.
Analiza kosztów budowy siedziby Delegatury UKE w Kielcach i Łodzi wykazała, iż z uwagi na wzrost cen
towarów I usług na rynku budowlanym, spowodowanym skutkami gospodarczymi pandemii, koszt inwestycji
przekroczy kwoty szacowane w kosztorysie, a zwrot poniesionych nakładów w stosunku do kosztów najmu
obecnych siedzib delegatur wyniesie odpowiednio 30 i 28 lat. Pozostanie w dotychczasowych siedzibach
z uwagi na rynkowe warunki najmu oraz wynegocjowane benefity wynikające z przedłużenia umów najmu
powierzchni biurowej ww. delegatur uznano za rozwiązanie korzystniejsze pod względem ekonomicznym.
W dniu 8 grudnia 2021 r.
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personelu w ramach projektu pn. „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
w Polsce”.

W 2021 r. UKE zrealizował wydatki budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 203,0 tys. zł,
co stanowiło 26,8% planowanych wydatków oraz 406,3% wydatków poniesionych w 2020 r. Niższe od
planowanego wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wynikało przede wszystkim
z niższego od planowanego zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej oraz ze zmiany
harmonogramu realizacji zadania. Pierwotnie zakładano realizację całego zadania w 2021 r., jednak
z uwagi na niezależne od UKE oraz Wykonawcy, przesunięcie wdrożenia publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego 22, zaktualizowano harmonogram realizacji zadań
w projekcie.
Kontrolą objęto dwa dowody księgowe 23 dotyczące wydatków finansowanych z budżetu środków
europejskich opłaconych przez UKE na łączną kwotę 109,1 tys. zł, stanowiącą 53,7% wydatków
z budżetu środków europejskich poniesionych w 2021 r. Skontrolowane wydatki zrealizowano
prawidłowo, do wysokości określonej w planie finansowym, oraz zostały one przeznaczone na cele
i zadania określone w umowach o dofinansowanie.

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku 5.5.
do niniejszej informacji.

3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Kontrolą objęto sporządzanie rocznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 76 – UKE:

−
−
−
−

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 Wspólną Politykę Rolną (Rb-28 Programy);
− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE);
− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28 NW);
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym
(Rb-BZ1).

Ponato kontrolą poprawności sporządzenia objęto sprawozdania w zakresie operacji finansowych za
IV kwartał 2021 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 76 na podstawie własnych
sprawozdań jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny
prawidłowość sporządzonych sprawozdań.

22
23

Ustawą z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1135)
został zmieniony termin wdrożenia usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego z 1 lipca 2021 r.
na 5 października 2021 r.
Próba wybrana w sposób celowy (kontrolą objęto wszystkie wydatki pozapłacowe UKE z budżetu środków
europejskich).
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Informacje dodatkowe

4. INFORMACJE DODATKOWE

Wystąpienie pokontrolne, skierowane do Prezesa UKE, zostało podpisane i wysłane w dniu 12 kwietnia 2022 r.
W wystąpieniu sformułowano pozytywną ocenę ogólną działalności UKE w zakresie wykonania budżetu
państwa w 2021 r. w części 76.
W wystąpieniu nie sformułowano uwag ani wniosków pokontrolnych.
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5. ZAŁĄCZNIKI

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 76 – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Oceny wykonania budżetu w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonano stosując kryteria 24
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku 25.

Dochody (D) 26:

690 600,5 tys. zł

Łączna kwota (G = W):

124 020,1 tys. zł

Wydatki

(W) 27:

124 020,1 tys. zł

Waga dochodów w łącznej kwocie (Wd = D : G):

Wd = 0

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

Ww = 1,0

Nieprawidłowości w dochodach:

nie stwierdzono

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):
Ocena cząstkowa wydatków:

Łączna ocena dochodów i wydatków

Opinia o sprawozdaniach:

nie stwierdzono
5

ŁO 28:

ŁO = 5 x 1,0 = 5
pozytywna

Ocena ogólna:

24
25
26
27
28

pozytywna

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
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.
Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentowane są łącznie
z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku.
ŁO = Od x Wd + Ow x Ww
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5.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 76 – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
2020

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

Ogółem, w tym:
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

dział 600 Transport
i łączność

rozdział 60047 Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

§ 0590 Wpływy z opłat
za koncesje i licencje2)

§ 0620 Wpływy z opłat
za zezwolenia, akredytacje
oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za
częstotliwości

2021

tys. zł

Wykonanie
5

5:3
6

%

5:4
7

796 942,7

758 689

690 600,5

86,7

91,0

796 942,7

758 689

690 600,5

86,7

91,0

380 251,2

373 800

389 163,6

102,3

104,1

307 410,3

280 260

277 200,1

90,2

98,9

796 942,7

758 689

690 600,5

86,7

91,0

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych
zweryfikowanych przez NIK.
1)

2)

Ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 (Dz. U. poz. 190, ze zm).
Zaprezentowano §§ znaczące dla części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej.
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5.3. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 76 – URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
2.
2.1.
2.1.1.

Wykonanie1)

tys. zł

6:4

6:5

6a

7

%
8

9

10 426

98,1

106,9

98,5

126 199,3

115 716

125 666,4

123 747,1

10 426

98,1

106,9

98,5

3 479,2

4 379

5 236,4

5 230,1

0

150,3

119,4

99,9

41 076,6

45 417

47 991,4

47 951,9

0

116,7

105,6

99,9

§ 4028 Wynagrodzenia
osobowe członków
korpusu służby
cywilnej

3 894,1

4 186

4 025,5

4 023,6

0

103,3

96,1

100,0

§ 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki
na ubezpieczenia
społeczne

3 323,8

4 308

3 505,2

3 505,2

0

105,5

81,4

100,0

§ 4120 Składki
na Fundusz Pracy oraz
Fundusz
Solidarnościowy

7 746,8

9 252

8 939,0

8 934,7

0

115,3

96,6

100,0

935,1

1 326

1 121,3

1 119,1

0

119,7

84,4

99,8

3 104,4

0

0

2 439,6

0

78,6

-

-

20 755,6

0

0

78,8

-

-

§ 4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracowników4)
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków
korpusu służby
cywilnej

§ 4210 Zakup
materiałów
i wyposażenia

§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług
pozostałych

§ 4400 Opłaty
za administrowanie
i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia
garażowe
§ 6060 Wydatki na
zakupy inwestycyjne
jednostek
budżetowych
dział 752 Obrona
narodowa

rozdział 75212
Pozostałe wydatki
obronne

§ 4300 Zakup usług
pozostałych

2 325,7

115 716

6

6:3

123 817,1

126 199,3

5

w tym
niewygasające

125 759,4

rozdział 60047 Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

4

Budżet po
Wykonanie3)
zmianach

115 809

dział 600 Transport
i łączność

3

Ustawa2)

2021

126 203,4

Ogółem, w tym:
1.

2020

125 666,4

0

0

123 747,1

2 478,5

10 426

98,1

16 355,3

0

305,5

106,6

106,9

-

-

8 068,2

0

0

8 336,7

0

103,3

15 102,9

4 000

11 500

11 490,9

10 053,5

76,1

287,3

99,9

4,1

93

93

70,0

0

1708,1

75,3

75,3

4,1

93

93

70,0

0

1708,1

75,3

75,3

4,1

0

0

38,4

0

937,0

-

-

14

-

98,5

-

Załączniki

Lp.
1
2.1.2.

2020

Wyszczególnienie

Wykonanie1)

Ustawa2)

2

3

4

§ 6060 Wydatki na
zakupy inwestycyjne
jednostek
budżetowych

0

2021

Budżet po
Wykonanie3)
zmianach
tys. zł
5

35

6
35

w tym
niewygasające

6:3

6:4

6:5

6a

7

%
8

9

90,3

90,3

31,6

0

-

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu
państwa zweryfikowanych przez NIK.
1)

Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

3)

Łącznie z wydatkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego.

2)
4)

Ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 (Dz. U. poz. 190, ze zm.).
Zaprezentowano §§ znaczące dla działów i rozdziałów części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej.
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5.4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 76 – URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
Wykonanie 2020

Lp.

1

Wyszczególnienie

2

Ogółem
wg statusu zatrudnienia3)
w tym:
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

dział 600 Transport
i łączność
rozdział 60047
Urząd Komunikacji
Elektronicznej

Status zatrudnienia:

01 - osoby nieobjęte
mnożnikowymi
systemami
wynagrodzeń
02 - osoby
zajmujące
kierownicze
stanowiska
państwowe

03 - członkowie
korpusu służby
cywilnej

Przeciętne
zatrudnienie
wg Rb-702)

Wynagrodzenia
wg Rb-701)

3

4

tys. zł

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto na 1
pełnozatrudnionego
zł
5

Wykonanie 2021

Przeciętne
zatrudnienie wg
Rb-702)

Wynagrodzenia
wg Rb-701)
tys. zł

6

7

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto na 1
pełnozatru−
dnionego

8:5

8

9

zł

%

588

52 887,0

7 495,32

591

62 066,4

8 751,60

116,8

588

52 887,0

7 495,32

591

62 066,4

8 751,60

116,8

588

52 887,0

7 495,32

591

62 066,4

8 751,60

116,8

46

3 182,5

5 765,37

60

5 007,2

6 954,42

120,6

3

587,8

16 327,39

3

687,9

19 107,92

117,0

539

49 116,7

7 593,80

528

56 371,3

8 896,98

117,2

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

1) załącznik nr 29 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne
funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej).
2)

W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

3) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej.
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5.5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 76 – URZĄD KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
2020

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

Ogółem, w tym:
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Dział 600 Transport
i łączność

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa
2014-2020

§ 4017 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
§ 4117 Składki
na ubezpieczenia
społeczne

§ 4127 Składki
na Fundusz Pracy oraz
Fundusz
Solidarnościowy
§ 4307 Zakup usług
pozostałych

2021

Budżet po
zmianach

Wykonanie

5

6

tys. zł

6:3

6:4

6:5

7

%

9

8

50,0

759

759

203,0

406,3

26,8

26,8

50,0

759

759

203,0

406,3

26,8

26,8

0

0

80,4

80,0

-

-

99,5

0

64

64

11,9

-

18,6

18,6

0

9

9

2,0

-

21,8

21,8

0

0

0

109,1

-

-

50,0

759

759

203,0

406,3

26,8

26,8

-

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania Rb28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK.
1)

Ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021 (Dz. U. poz. 190 ze zm.).
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5.6. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów
8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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