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1. WPROWADZENIE 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 34 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych2, jako organ 
właściwy w sprawie ochrony danych osobowych zobowiązany został do 
zapewnienia m.in. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)3.  

Będąc dysponentem części 10 budżetu państwa, Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych realizował w 2019 r. wydatki budżetu zadaniowego 
związane z ochroną danych osobowych, w ramach funkcji 16 – „Sprawy 
obywatelskie” i zadania 16.4 – „Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”. 

Zrealizowane w 2019 r. dochody budżetu państwa w części 10 – Urząd Ochrony 
Danych Osobowych wyniosły 21,1 tys. zł, a wydatki 31 390,4 tys. zł. W 2019 r. 
Urząd Ochrony Danych Osobowych nie poniósł wydatków z budżetu środków 
europejskich.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., zwana dalej “ufp”. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm. 
3  Dz.Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.   
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 10 – Urząd 
Ochrony Danych 
Osobowych. 

Zakres kontroli 

Ocenie podlegały 
w szczególności: 
- realizacja wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych 
ze środków publicznych; 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części 
budżetu państwa w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1. 
 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu 
Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku 
poprzedniego. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako dysponent części 10 
budżetu państwa, wydatkował w 2019 r. środki budżetowe w kwocie 
31 390,4 tys. zł zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Przy 
realizacji wydatków przestrzegano zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ufp. Kontrolą w tym zakresie objęto 11,4% 
ogółu wydatków Urzędu.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość 
sporządzenia sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 10 – Urząd 
Ochrony Danych Osobowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych. Skontrolowane sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 10  
– Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawiona została 
w załączniku nr 5.1. do niniejszej informacji. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 10 − Urząd 
Ochrony Danych 
Osobowych 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 10 – URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1.  REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych 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 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.5 nie ustalono planu dochodów 
w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zrealizowane w 2019 r. dochody wyniosły 
21,1 tys. zł i były niższe o 101,1 tys. zł, tj. o 82,0% od dochodów uzyskanych w roku poprzednim. 
Uzyskane w 2019 r. dochody pochodziły głównie z refundacji poniesionych w latach ubiegłych 
kosztów służbowych podróży zagranicznych w kwocie 11,0 tys. zł oraz wpływów z różnych 
dochodów – 6,6 tys. zł. Na pozostałe zrealizowane dochody składała się kara w kwocie 2,0 tys. zł, 
nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wpływy z tytułu: postępowania 
sądowego i prokuratorskiego (0,9 tys. zł), różnych opłat (0,5 tys. zł), kosztów egzekucyjnych, 
upomnień i opłaty komorniczej (0,1 tys. zł). 

Na koniec 2019 r., zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
10 nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zrealizowanych w 2019 r. w części 
10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawione zostały w załączniku nr 5.2. do niniejszej 
informacji. 

                                                           
5  Dz. U. poz. 198. 
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3.2.WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA  

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wykonane w 2019 r. w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych wydatki budżetowe w kwocie 
31 390,4 tys. zł, stanowiły 98,1% planu po zmianach oraz 122,2% wykonania wydatków w 2018 r. 
Z zaplanowanych pierwotnie wydatków majątkowych w kwocie 960,0 tys. zł zrealizowano 65,5 tys. zł, 
tj. 6,8% ogółu. Było to spowodowane zmniejszeniem, za zgodą Ministra Finansów, planu wydatków 
majątkowych o kwotę 890,0 tys. zł i zwiększeniem o tę kwotę wydatków bieżących.  

W strukturze zrealizowanych wydatków Urzędu, według grup ekonomicznych, największy udział 
(99,7%) miały wydatki bieżące Urzędu. Wydatki majątkowe stanowiły 0,2%, a świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 0,1% wydatków ogółem  

Dominującą pozycję w grupie wydatków bieżących Urzędu stanowiły wydatki na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi – 24 721,5 tys. zł (79,3% ogółu wydatków w tej grupie) oraz zakupy 
towarów i usług w kwocie 2076,5 tys. zł (6,6 % ogółu wydatków w tej grupie).   

Wydatki na wynagrodzenia w 2019 r. wynoszące 20 943,0 tys. zł były wyższe o 6352,5 tys. zł 
(tj. o 43,5%) od wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
na jednego pełnozatrudnionego wynoszące w 2019 r. 7,4 tys. zł było wyższe o 0,7 tys. zł (tj. o 11,0%) 
od średniego wynagrodzenia miesięcznego w 2018 r.   

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wyniosło 235 osób i było 
o 53 osoby wyższe niż w 2018 r. (wzrost o 29,1%). Wzrost zatrudnienia i wydatków na wynagrodzeń 
w 2019 r. był skutkiem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zatrudnienie planowane na 245 etatów 
w 2018 r., zostało osiągnięte w 2019 r. w niepełnym wymiarze (235). Ponadto na wzrost 
wynagrodzeń w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wpływ miały zapisy ustawy budżetowej, wypłaty 
odpraw emerytalnych i  nagród jubileuszowych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w 2019 r. w części 10 – Urząd 
Ochrony Danych Osobowych przedstawione zostały w załączniku nr 5.4. do niniejszej informacji.  

Na koniec 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania z terminem płatności 
przypadającym w 2020 r. wyniosły 1592,8 tys. zł i były wyższe o 538,8 tys. zł (tj. o 66,2%) od stanu 
zobowiązań na koniec 2018 r., wynoszącego 1054,0 tys. zł. Największą pozycję w tej kwocie (80,9% 
ogółu) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników 
Urzędu. 

Plan wydatków Urzędu nie został zwiększony w 2019 r. środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej 
i rezerw celowych.  

W 2019 r. w planie wydatków budżetowych Urzędu, na podstawie dziewięciu decyzji Prezesa 
Urzędu, wprowadzone zostały zmiany polegające m.in. na zmniejszeniu wydatków majątkowych 
o kwotę 890,0 tys. zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków bieżących. Rezygnację z realizacji wydatków 
majątkowych Prezes Urzędu uzasadnił koniecznością regulowania zobowiązań bieżących. 
Na wprowadzenie tych zmian Prezes Urzędu uzyskał 10 października 2019 r. zgodę Ministra 
Finansów. We wniosku do Ministra Finansów z 17 września 2019 r. Prezes Urzędu wskazał 
na zmniejszenie o 3675,0 tys. zł planu wydatków bieżących i majątkowych Urzędu, określonego 
w ustawie budżetowej na rok 2019, w stosunku do projektu przedstawionego na etapie planowania. 

W Urzędzie w 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe o wartości 65,5 tys. zł, z zaplanowanych 
70,0 tys. zł (93,8% planu po zmianach). Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (funkcja 
kserokopiarki, drukarki, faxu) za kwotę 28,7 tys. zł, licencję na oprogramowanie sterowania tym 
urządzeniem za kwotę 12,0 tys. zł oraz systemy alarmowe i monitorujące za kwotę 24,8 tys. zł.  

W dniu 30 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu, na wniosek Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r., 
na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp, zablokował wydatki w kwocie 494,0 tys. zł przeznaczone na 
wynagrodzenia osobowe pracowników. Zablokowane wydatki stanowiły niewykorzystane środki na 
odprawy emerytalne pracowników. 
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Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 3569,4 tys. zł, 
stanowiącej 11,4% ogółu wydatków Urzędu. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
zapisów konta 130 rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków budżetowych. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS6) .  

Do badania wylosowano 34 zapisy księgowe, w tym jedną pozycję dotyczącą wydatku majątkowego 
na kwotę 28,7 tys. zł. Realizacja wydatków objętych badaniem była zgodna z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w ufp.  

Pomimo wniosku pokontrolnego NIK sformułowanego w wyniku poprzedniej kontroli wykonania 
budżetu państwa, prawidłową klasyfikację środków trwałych zapewniono w Urzędzie dopiero 
2 stycznia 2020 r. Dotyczyło to 18 urządzeń wielofunkcyjnych (o funkcjach kopiarki, drukarki i faxu) 
w cenie jednostkowej 5805,6 zł (o wartości 104,5 tys. zł), zakupionych 18 kwietnia 2019 r., które 
zostały zaklasyfikowane do rodzaju 809 środków trwałych „Pozostałe narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”, podczas gdy zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT)7, winny być one zaklasyfikowane do rodzaju 487 „Zespoły komputerowe”.  

Opóźnienie w realizacji tego wniosku wynikało jednak z okoliczności, na które Urząd nie miał 
wpływu. System, w którym były ewidencjonowane środki trwałe, nie pozwalał na 
zaewidencjonowanie „urządzeń wielofunkcyjnych” o wartości poniżej 10 tys. zł pod symbolem 
KŚT 487. Problem ten rozwiązany został po konsultacjach z firmą świadczącą usługi wsparcia, 
w wyniku których zdecydowano wprowadzić wszystkie zmiany w systemie dotyczące symbolu 
klasyfikacji, od pierwszego dnia roboczego 2020 r.   

W 2019 r. w Urzędzie udzielonych zostało sześć zamówień publicznych o wartości przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych8 (dalej „Pzp”). Jedno z tych zamówień na kwotę 106,1 tys. zł dotyczyło dostaw towarów, 
a pięć na kwotę 1292,9 tys. zł – usług (w tym jedno na usługi społeczne o wartości 449,3 tys. zł, 
przeprowadzone w trybie art. 138o Pzp). W Urzędzie nie wszczynano postępowań o wartości 
zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Pzp. 

Szczegółowe badanie jednego zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (dotyczącego zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz ubezpieczenia podróży dla 
pracowników Urzędu), o wartości 400,0 tys. zł (92 770,83 tys. euro), nie wykazało nieprawidłowości 
w zakresie stosowania przepisów Pzp. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetowych zrealizowanych w 2019 r. w części 10 
– Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawione zostały w załączniku nr 5.3. do niniejszej 
informacji.  

3.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Urząd, w ramach funkcji 16 „Sprawy obywatelskie” budżetu zadaniowego na rok 2019, realizował 
zadanie polegające na ochronie danych osobowych, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa 
tych danych.  

Miernikiem realizacji tego zadania była relacja liczby wykonanych decyzji przywracających stan 
zgodny z prawem do liczby wydanych w Urzędzie decyzji dotyczących oceny funkcjonowania 
systemu ochrony danych osobowych. Na 2019 r. zaplanowano realizację tego miernika na poziomie 
100%. 

W wyniku przeprowadzonych w 2019 r. kontroli, Urząd wydał 159 decyzji dotyczących oceny 
funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, tj. o 61 więcej (62%) niż w roku 2018. 
W 108 skontrolowanych podmiotach wykonane zostały wydane przez UODO decyzje (67,9% ogółu) 
przywracające stan zgodny z prawem. W 2018 r. wykonanych zostało 78 decyzji, spośród ogółem 
98 wydanych w UODO, co stanowiło 80% ogółu. Także na 2018 r. zaplanowano realizację miernika 
tego zadania na poziomie 100%. 

                                                           
6  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
7  Dz. U. poz. 1864. 
8  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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Odchylenia od planowanej wartości miernika spowodowane były przede wszystkim wydłużeniem 
czasu niezbędnego na prowadzenie pogłębionych analiz zasadności określania w decyzjach 
administracyjnych nakazów i rozstrzygnięć, co do kar pieniężnych związanych z rażącym 
naruszeniem przepisów, a także brak możliwości wykonania przez skontrolowane podmioty 
wszystkich decyzji wydanych w 2019 r., m.in. z uwagi na kontrolę prawidłowości rozstrzygnięć przez 
sądy administracyjne.  

Nadzór i kontrola, sprawowane przez Prezesa Urzędu w trybie art. 175 ufp, polegały w 2019 r. 
na prowadzeniu, wspólnie z Dyrektorem i Głównym Księgowym Urzędu oraz Dyrektorem Zespołu 
Administracyjnego, bieżącej analizy wykonania wydatków.  

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych: 

- 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)  

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach Urzędu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewnił w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzonych sprawozdań. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
7 kwietnia 2020 r.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie z 22 kwietnia 2020 r. poinformował Prezesa NIK 
o niezgłoszeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

 

  

 



Załączniki 

11  
 

5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 10 – URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oceny wykonania budżetu w części 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych dokonano stosując kryteria9 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku10. 

 

Dochody (D)11:                21,1 tys. zł     

Wydatki (W)12:     31 390,4 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     31 390,4 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w wydatkach:      nie stwierdzono 

Ocena  wydatków: (5)     pozytywna  

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:       pozytywna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
10  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
11  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu 

państwa nie są badane dochody nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu 
wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

12  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 10 – URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, z tego: 122,2 0 21,1 17,3 - 

1. 

dział 751 Urzędy 
naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

122,2 0 21,1 17,3 - 

1.1. 

rozdział 75101 Urzędy 
naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

122,2 0 21,1 17,3 - 

1.1.1. 

§ 0630 Wpływy z tytułu 
opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat 
uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa  

6,3 0 0,9 14,3 - 

1.1.2. 

§ 0640 Wpływy z tytułu 
kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 

0,1 0 0,1 100,0 - 

1.1.3. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 0 0 0,5 - - 

1.1.4. 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 

31,7 0 11,0 34,7 - 

1.1.5. 
§ 0950 Wpływy z kar 
i odszkodowań 
wynikających z umów 

83,6 0 2,0 2,4 - 

1.1.6. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 0,5 0 6,6 1320,0 - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 10 – URZĄD OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Lp. Wyszczególnienie
*  

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie1

) 
Ustawa2

) 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie 

w tym 
niewy-
gasa-
jące 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, z tego: 25 680,8 31 985,0 31 985,0 31 390,4 0 122,2 98,1 98,1 

1. 

dział 751 Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

25 680,8 31 985,0 31 985,0 31 390,4 0 122,2 98,1 98,1 

1.1. 

rozdział 75101 
Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa 

25 680,8 31 985,0 31 985,0 31 390,4 0 122,2 98,1 98,1 

1.1.1. 

§ 3020 Wydatki 
osobowe 
niezaliczone 
do wynagrodzeń 

38,5 30,0 44,0 43,6 0 113,2 145,3 99,1 

1.1.2. 

§ 4000 grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

 4 693,0 5 481,0 - - - - - 

1.1.3. 

§ 4011 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

13 865,3 20 680,0 20 606,0 20 108,4 0 145,0 97,2 97,6 

1.1.4. 

§ 4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

725,0 835,0 835,0 834,6 0 115,1 99,9 99,9 

1.1.5. 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

2 372,1 3 367,0 3 367,0 3 345,0 0 141,0 99,3 99,3 

1.1.6. § 4120 Składki 
na Fundusz Pracy  290,9 457,0 447,0 433,5 0 149,0 94,9 97,0 

1.1.7. § 4140 PFRON 20,3 - 74,0 73,7 0 363,1 - 99,6 

1.1.8. 
§ 4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

5,9 56,0 9,0 8,6 0 145,8 15,4 95,6 

1.1.9. 
§ 4210 Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

1 934,6 - - 671,0 0 34,7 - - 

1.1.10. 
§ 4220 Zakup 
środków 
spożywczych 

0 - - 23,1 0 - - - 
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1.1.11. § 4260 Zakup 
energii 72,6 - - 74,3 0 102,3 - - 

1.1.12. 
§ 4270 Zakup 
usług 
remontowych 

226,8 77,0 220,0 219,4 0 96.7 284,9 99,7 

1.1.13. 
§ 4280 Zakup 
usług 
zdrowotnych 

21,6 - - 14,9 0 68,5 - - 

1.1.14. § 4300 Zakup 
usług pozostałych 1 303,9 - - 1 067,2 0 81,8 - - 

1.1.15. 

§ 4360 Opłaty 
z tytułu zakupu 
usług 
telekomunikacyj-
nych 

64,7 - - 65,8 0 101,7 - - 

1.1.16. 

§ 4380 Zakup 
usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

30,3 - - 1,8 0 5,9 - - 

1.1.17. 

§ 4390 Zakup 
usług 
obejmujących 
wykonanie 
ekspertyz, analiz 
i opinii 

39,4 - - 4,9 0 12,5 - - 

1.1.18. 

§ 4400 Opłaty 
za administrowani
e i czynsze 
za budynki, lokale 
i pomieszczenia 
garażowe 

2 864,6 - - 3 522,6 0 123,0 - - 

1.1.19. § 4410 Podróże 
służbowe krajowe 141,1 210,0 215,0 207,0 0 146,7 98,6 96,3 

1.1.20. 
§ 4420 Podróże 
służbowe 
zagraniczne 

241,6 250,0 200,0 195,2 0 80,8 78,1 97,6 

1.1.21. § 4430 Różne 
opłaty i składki 20,5 20,0 21,0 20,7 0 101,0 103,5 98,6 

1.1.22. 

§ 4440 Odpisy 
na zakładowy 
fundusz 
świadczeń 
socjalnych 

235,4 301,0 307,0 306,7 0 130,2 101,9 99,9 

1.1.23. § 4480 Podatek 
od nieruchomości 3,6 4,0 4,0 3,7 0 102,8 92,5 92,5 

1.1.24. 

§ 4600 Kary, 
odszkodowania 
i grzywny 
wypłacane 
na rzecz osób 
prawnych i innych 
jednostek 
organizacyjnych 

2,8 - 4,0 3,5 0 125,0 - 87,5 

1.1.25. 

§ 4610 Koszty 
postępowania 
sądowego 
i prokuratorskiego 

10,0 15,0 15,0 12,2 0 122,0 81,3 81,3 

1.1.26. 
§ 4700 Szkolenia 
pracowników 
niebędących 
członkami 

143,5 30,0 66,0 63,8 0 44,4 212,3 96,5 
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korpusu służby 
cywilnej 

1.1.27. 

§ 6060 Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

1 005,8 960,0 70,0 65,5 0 6,5 6,8 93,6 

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 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 10 – URZĄD OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych 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 2019 r. poz. 1393, ze m.), 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 ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia 

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia 

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. Zł zł  zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
z tego: 

182 14 590,5 6 681,0 235 20 943,0 7 426,0 111,1 

1. 

dział 751 Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

182 14 590,5 6 681,0 235 20 943,0 7 426,0 111,1 

1.1. 

rozdział 75101 
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa 

182 14 590,5 6 681,0 235 20 943,0 7 426,0 111,1 

1.1.1. 

Status 
zatrudnienia 01 
(osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń) 

180 14 236,7 6 591,0 233 20 455,2 7 316,0 111,0 

1.1.2. 

Status 
zatrudnienia 02 
(osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe) 

2 353,8 14 742,0 2 487,8 20 323,0 137,9 
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5.5.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Minister Sprawiedliwości 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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