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Warszawa, 2017-07-19

Arkadiusz Marchewka

minister cyfryzacji

Interpelacja nr 14108

Interpelacja w sprawie kontroli NIK dotyczącej wykonania 
budżetu państwa w części: Informatyzacja

Szanowna Pani Minister,

Najwyższa Izba Kontroli, w wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 
27 - Informatyzacja, stwierdziła siedem nieprawidłowości dotyczących:

Złożenia wniosku o przeniesienie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 
podstawie nierzetelnej analizy potrzeb, w wyniku czego do części 27 zostały przeniesione 
środki w wysokości 1 850,0 tys. zł, które nie zostały wykorzystane przez Ministerstwo 
Cyfryzacji,
Nieuzasadnionej zwłoki w podejmowaniu decyzji odnośnie blokowania planowanych 
przez Ministerstwo Cyfryzacji wydatków w wysokości 5 013,0 zł,
Niecelowego zwiększania przez Ministerstwo Cyfryzacji kwoty jednej z 11 objętych 
badaniem dotacji, przeznaczonej dla Instytutu Łączności,
Nierzetelnego, w dwóch na czterech zbadanych postępowania, dokumentowania przez 
Ministerstwo Cyfryzacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
Przekroczenia w ok. 40% zbadanych przypadków terminu obiegu wewnętrznego 
dokumentów księgowych oraz w jednym przypadku dokonania na dokumencie poprawek 
niezgodnie z wymogiem określonym w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości,
Dokonywania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa płatności za zobowiązania przed 
lub po terminie płatności,
Niepodejmowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa działań zmierzających do 
odzyskania należności wymagalnych w kwocie 17 813,0 tys. zł, co było niezgodne z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych.

W informacji pokontrolnej NIK stwierdziła, iż odnotowane nieprawidłowości świadczą o tym, że 
sprawowane przez dysponenta części 27 nadzór i kontrola nad wykonaniem budżetu nie były w 
pełni skuteczne.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o przedstawienie przez MC stanowiska w 
przedmiotowej sprawie oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie okoliczności doprowadziły do podjęcia działań, przy realizacji których NIK 
stwierdziła nieprawidłowości?
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Czy wprowadzono działania naprawcze w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami?
Czy podjęto działania, które w przyszłości pozwolą uniknąć podobnych błędów?

Z poważaniem,

Arkadiusz Marchewka


