
1 
 

 

 
 
 
 

KAP.430.015.2020 
Nr ewid. 73/2020/P/20/001/KAP 

Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 58 – Główny Urząd Statystyczny 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej  
 
 
Bogdan Skwarka 
 
 
Akceptuję: 
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
 
Małgorzata Motylow 
 
 
Zatwierdzam: 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
 
Marian Banaś 
Warszawa, dnia 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. WPROWADZENIE ....................................................................................................................................... 4 

2. OCENA OGÓLNA .......................................................................................................................................... 5 

3. WNIOSKI ..................................................................................................................................................... 6 

4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 
W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ................................................................................... 7 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE ............................................................................................................................................................. 7 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ............................................................................... 8 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ .............................................................................................................................................................. 13 

4.4. KSIĘGI RACHUNKOWE ............................................................................................................................................................. 14 

5. INFORMACJE DODATKOWE .....................................................................................................................15 

6. ZAŁĄCZNIKI ...............................................................................................................................................16 

6.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONTROLĄ, FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 58  
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ........................................................................................................................................ 16 

6.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK .................................................................................................................. 17 

6.3. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ........................................................... 18 

6.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ..................................................................... 19 

6.5. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ......................................................... 21 

6.6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ................................................. 23 

6.7. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY .............................. 25 

6.8. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI .................................................. 26 

 
 



  Wprowadzenie 

4 
 

1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 58 budżetu państwa jest Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego (dalej: Prezes GUS), który jest centralnym organem 
administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki, wykonującym swoje 
zadania przy pomocy służb statystyki publicznej. 
W 2019 r. w części 58 funkcjonowało 20 jednostek budżetowych podległych 
dysponentowi głównemu (Główny Urząd Statystyczny, 16 urzędów 
statystycznych, Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, Centrum 
Informatyki Statystycznej w Warszawie, Centralna Biblioteka Statystyczna 
im. Stefana Szulca w Warszawie), których kierownicy pełnili funkcję 
dysponentów III stopnia budżetu państwa. Prezes GUS pełnił ponadto funkcję 
organu założycielskiego Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą 
w  Jachrance, działającego jako instytucja gospodarki budżetowej. 
W ramach części 58 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami  
–głównie zadania z zakresu badań statystycznych oraz udostępniania 
i rozpowszechniania wyników tych badań.  
Dysponent części 58 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach: 
- dwóch funkcji państwa (1. Zarządzanie państwem, 11. Bezpieczeństwo 

zewnętrzne i nienaruszalność granic); 
- dwóch zadań (1.11. Statystyka publiczna, 11.4.W. Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa); 
- czterech podzadań (1.11.1 Prace statystyczne i rozwojowe, 1.11.2. 

Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych, 1.11.3. Spisy powszechne, 
11.4.2.W. Pozamilitarne przygotowania obronne); 

- dziewięciu działań (1.11.1.1. Realizacja badań statystycznych, 1.11.1.2. 
Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji ststystycznych, 
1.11.1.3. Prace rozwojowe, 1.11.2.1. Prowadzenie rejestru TERYT, 1.11.2.2. 
Prowadzenie rejestru REGON, 1.11.3.1. Powszechny Spis Rolny 2020, 
1.11.3.2. Narodowy Spis Powszechny 2021, 11.4.2.1.W. Przygotowanie 
system kierowania bezpieczeństwem narodowym, 11.4.2.4.W. Szkolenie 
obronne administracji publicznej i przedsiębiorców). 

W niniejszej informacji została przedstawiona ocena ogólna wykonania 
w 2019 r. budżetu państwa w części 58 wraz z wynikami kontroli, które zostały 
przeprowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz trzech urzędach 
statystycznych. 
Zrealizowane w 2019 r. w części 58 dochody wyniosły 2482,5 tys. zł, z czego 
1265,4 tys. zł (51%) stanowiły dochody zrealizowane przez skontrolowane 
jednostki. 
Wydatki budżetu państwa w tej części zrealizowano w 2019 r. w wysokości 
493 401,5 tys. zł (0,12% całości wydatków budżetu państwa), w tym 
181 819,5 tys. zł (36,9% wydatków budżetu państwa w części) stanowiły 
wydatki skontrolowanych jednostek. Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 13 703,5 tys. zł (0,02% całości wydatków budżetu 
państwa), w tym 9734 tys. zł przez GUS (dysponent III stopnia), 8,7 tys. zł przez 
Urząd Statystyczny (dalej: US) w Opolu i 100,5 tys. zł przez Urząd Statystyczny 
w Szczecinie.  
Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w 2019 r. jednostek 
kontrolowanych przedstawiono w załączniku nr 6.1 do niniejszej informacji. 
Wykaz jednostek objętych kontrolą przedstawiono w załączniku nr 6.2 
do niniejszej informacji.  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
2  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 58 – Główny 
Urząd Statystyczny 
(dalej: GUS). 

Zakres kontroli: 

- analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych za 
rok 2019 z wynikami roku 
ubiegłego; 

- wykonanie wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 

- prawidłowość 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w Urzędzie 
Statystycznym w Opolu 
w  zakresie dochodów 
i wydatków oraz 
związanych z nimi 
należności i zobowiązań; 

- prawidłowość 
sporządzenia rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań; 

- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych1 (dalej: ufp). 

Jednostki kontrolowane:  

- GUS – dalej: Centrala GUS 
lub GUS (dysponent 
III stopnia), 

- Urzędy Statystyczne 
w Kielcach, Opolu 
i Szczecinie. 



Ocena ogólna 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 58 - Główny Urząd Statystyczny. 

Kontrola 13,6% wydatków budżetu państwa i 23,2% wydatków budżetu 
środków europejskich zrealizowanych w części 58 wykazała, że wydatki 
zostały poniesione zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi określonymi w ufp i aktach wykonawczych, na zadania służące 
realizacji celów jednostek. Prezes GUS zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp 
sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 58. 

Stwierdzona w GUS (dysponent III stopnia) nieprawidłowość polegała 
na niezgodnym z wewnętrznym regulaminem powtórzeniu postępowania 
na zakup licencji, zamiast jego unieważnieniu. W Urzędzie Statystycznym 
w Opolu zaniechano naliczenia kary umownej z tytułu nieterminowej 
dostawy komputerów i wszczęto trzy postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych, w terminach niezgodnych z wewnętrznymi regulacjami. 
Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami dokonywania oceny, stwierdzone 
nieprawidłowości nie spowodowały jej obniżenia. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 58 – GUS i sprawozdań 
jednostkowych dysponentów III stopnia (Centrala GUS, US w Kielcach, 
US w Opolu, US w Szczecinie): 
− 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 z 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 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). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 58 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych 
jednostek (dysponenci III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta 
III stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
W wyniku przeprowadzonej w US w Opolu kontroli ksiąg rachunkowych, 
stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdań, nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości, które wskazywałyby, że księgi te w zakresie obejmującym 
zapisy dotyczące dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań, prowadzone były nieprawidłowo. Sprawozdania te 
przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz związanych 
z nimi należnościach i zobowiązaniach. 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 58 – Główny 
Urząd Statystyczny przedstawiona została w załączniku nr 6.3 do niniejszej 
informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 58 − Główny 
Urząd Statystyczny  
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3. WNIOSKI  
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 58 – Główny Urząd 
Statystyczny, Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wnioski do: 

1. Prezesa GUS o przestrzeganie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w zakresie unieważniania oraz powtórnego przeprowadzania 
postępowań o wartości poniżej 30 000 euro. 

2. Dyrektora US w Opolu o podjęcie działań w celu wyeliminowania 
przypadków braku kontroli realizacji umów w zakresie terminowości 
dostaw. 

 

 

 

Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego  

 

Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Opolu 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY 
URZĄD STATYSTYCZNY 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 58 – Główny Urząd Statystyczny, została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20193 dochody budżetu państwa w części 58 zostały zaplanowane 
w kwocie 2520,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 2482,5 tys. zł, tj. niższej o 1,5%, niż 
kwota planowana. Pochodziły one głównie z wpływów za udostępnianie danych statystycznych 
podmiotom zewnętrznym, rozliczenia umowy z Bankiem Światowym, spłaty należności sądowych 
oraz z najmu pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych i biurowych, a także ze sprzedaży 
wydawnictw GUS i urzędów statystycznych. 

W porównaniu do 2018 r. wykonane dochody były niższe o 2,3% (o 59,4 tys. zł), co wynikało z faktu 
wydania mniejszej liczby interpretacji w zakresie klasyfikacji i nomenklatur oraz informacji 
z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i Krajowego Rejestru 
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), a także niższej – z uwagi na bezpłatną 
dostępność w internecie – sprzedaży publikacji statystycznych.  

W czterech kontrolowanych jednostkach dochody budżetu państwa zrealizowano w 2019 r. 
w kwocie 1265,4 tys. zł (tj. 51 % ogółu dochodów osiągniętych w 2019 r. w części 58). W trzech 
z nich dochody były wyższe, niż w 2018 r.: w GUS (dysponent III stopnia) o 10,8 %, w US w Opolu 
o 10,3 %, w US w Kielcach o 206,7%. W US w Szczecinie osiągnięte w 2019 r. dochody były niższe 
o 81,5 % od dochodów osiągniętych w 2018 r., głównie w związku z niższą sprzedażą publikacji 
statystycznych w formie książkowej (coraz większa dostępność bezpłatnych danych udostępnianych 
na stronie internetowej) oraz mniejszą, niż spodziewana liczbą zleceń od podmiotów zewnętrznych 
na odpłatne udostępnienie danych statystycznych. 

Na koniec 2019 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
58 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 640,8 tys. zł, w tym zaległości netto stanowiły 
kwotę 508,4 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2018, zarówno należności ogółem jak i zaległości były 
wyższe odpowiednio o 4,1 tys. zł oraz o 102,3 tys. zł. Zaległościami były głównie niezapłacone kary 
z tytułu niedotrzymania warunków umów (116,1 tys. zł), nieuregulowany czynsz za wynajem 
pomieszczeń (108,4 tys. zł), zwrot kosztów za media (22,6 tys. zł) oraz odszkodowanie za zastępcze 
usunięcie wad ujawnionych w Protokole Przeglądu Gwarancyjnego (198,5 tys. zł). 

Spośród jednostek objętych kontrolą, tylko w GUS (dysponent III stopnia) na koniec 2019 r. 
wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 333,7 tys. zł, w tym zaległości netto w kwocie 
204,4 tys. zł. W porównaniu z 2018 r. należności były niższe o 16,4 tys. zł., natomiast zaległości były 
wyższe o 84,4 tys. zł. Zaległościami były głównie: nieuregulowany czynsz z tytułu najmu (108,4 tys. zł), 
odsetki za opóźnienia w płatnościach (50,5 tys. zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (43,8 tys. zł).  

W GUS podejmowano działania w celu odzyskania zaległości, m.in. wzywano do uregulowania 
należności, a w przypadku braku reakcji kierowano sprawy do sądu w celu uzyskania m.in. tytułu 
egzekucyjnego. W 2019 r. przed sądami toczyły się sprawy przeciwko sześciu podmiotom na łączną 
kwotę 243,1 tys. zł. 

W części 58 w 2019 r. nie wystąpiły przypadki odraczania należności oraz nie rozkładano spłat 
należności na raty. 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 6.4 do niniejszej informacji. 

                                                           
3  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
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4.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 58 zostały zrealizowane w kwocie 493 401,5 tys. zł, co stanowiło 
99,3% planu po zmianach (496 992,0 tys. zł). Zaplanowane wydatki zostały w trakcie roku 
zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o 69 940 tys. zł i zostały przeznaczone na: 

− sfinansowanie dodatków dla nowo mianowanych urzędników służby cywilnej, 
− przygotowanie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (dalej: PSR) oraz Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (dalej: NSP), 
− sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów 

grantowych, 
− wymianę oświetlenia wewnętrznego w US w Poznaniu, Oddział w Pile, 
− realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków US we Wrocławiu 

i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  

W porównaniu do roku 2018 r. wydatki wzrosły o 68 010,3 tys. zł, tj. o 16%, głównie w związku 
z uruchomieniem w 2019 r. przygotowań do spisów powszechnych oraz rozszerzeniem prac 
badawczo-rozwojowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Dysponent części 58, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków, podjął 11 decyzji 
o blokowaniu wydatków na łączną kwotę 7447 tys. zł, w tym środków pochodzących z rezerw 
celowych na kwotę 216,5 tys. zł. Blokady zostały dokonane głównie w związku z: 

- problemami technicznymi i materiałowymi opóźniajacymi inwestycję pn. Termomodernizacja 
budynku US we Wrocławiu – Etap II,  

- niemożliwością pełnego wykorzystania środków z rezerw celowych wobec późnego wejścia 
w życie m.in. przepisów dotyczących PSR i NSP, a w konsekwencji późnego otrzymania środków 
z rezerwy celowej.  

Decyzje te zostały podjęte niezwłocznie po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków 
budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 
W czterech kontrolowanych jednostkach wydatki budżetu państwa w 2019 r. zrealizowano w łącznej 
wysokości 181 819,5 tys. zł, z tego: w GUS (dysponent III stopnia) 143 828,9 tys. zł (98,6% planu 
po zmianach), w US w Kielcach 11 088,7 tys. zł (99,9% planu po zmianach), w US w Opolu 9123,0 tys. zł 
(99,9% planu po zmianach) i w US w Szczecinie 17 778,9 tys. zł (99,9% planu po zmianach). 
W porównaniu do 2018 r., w trzech kontrolowanych jednostkach (Centrala GUS, US w Kielcach i US 
w Szczecinie) wydatki wzrosły łącznie o 51 636,8 tys. zł (tj. o 42,7%), głównie z powodu realizacji 
prac przygotowawczych do PSR oraz NSP oraz rozpoczęcia prac nad projektami w ramach 
programów operacyjnych PO IiŚ4 i PO PC5. Natomiast w US w Opolu wydatki zmniejszyły się 
o 1282 tys. zł (tj. o 12,3%), głównie w związku z zakończeniem w 2018 r. zadania inwestycyjnego 
polegającego na przebudowie budynku Urzędu Statystycznego.  
Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawiono 
w załączniku nr 6.5 do niniejszej informacji. 
Wydatki w części 58 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1302 tys. zł (0,3% wydatków w części), 
co stanowiło 97,2% planu po zmianach (1339 tys. zł) i zostały poniesione m.in. na świadczenia 
rzeczowe dla pracowników na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Mniejsze niż planowano było m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych i koszty zakupu 
wody mineralnej dla pracowników.  
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 435 596 tys. zł (88,3 % wydatków w części), 
co stanowiło 99,4 % planu po zmianach (438 322 tys. zł). Dominującą pozycję w tej grupie wydatków 
stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakupy towarów i usług 
oraz opłaty i czynsze.  

                                                           
4  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
5  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. 



Wyniki kontroli 

9 
 

Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w 2019 r. wyniosły 379 118 tys. zł (98,4% planu 
po zmianach) i były wyższe od wydatków poniesionych w 2018 r. o 21 596 tys. zł (5,7%). 

Przeciętne zatrudnienie (według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach) w przeliczeniu na pełne etaty, w części 58 wyniosło w 2019 r. – 5402 osób i było 
o 149 osób niższe, niż w 2018 r. W grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem 
wynagradzania zatrudniano 1617 osób (o 35 osób mniej, niż w 2018 r.), a w korpusie służby cywilnej 
o 3783 osoby (o 114 osób mniej niż w 2018 r.). Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w stosunku 
do roku ubiegłego spowodowane było fluktuacją kadr wynikającą z przejścia pracowników na 
emeryturę oraz coraz częstszym odchodzeniem osób do innych podmiotów gospodarki narodowej 
oferujących wyższe wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego 
pełnozatrudnionego w 2019 r. wynosiło 4908 zł i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem 
w 2018 r. było wyższe o 346 zł, tj. o 7,6%. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w jednostkach kontrolowanych, w przeliczeniu na pełne etaty 
wyniosło: 723 osoby w GUS, 127 osób w US w Opolu, 162 osób w US w Kielcach, 232 w US 
w Szczecinie6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wyniosło: 
7023,4 zł w GUS, 4476,7 zł w US w Opolu, 4213,1 zł w US w Kielcach, 4718 zł w US w Szczecinie. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 6.6 do niniejszej 
informacji.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 44 402 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach 
(44 542 tys. zł). W ramach pierwotnie zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych (5800 tys. zł) 
planowano zrealizować pięć zadań. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z dwóch zadań 
na kwotę 2217 tys. zł i jednocześnie wprowadzono do realizacji 18 nowych zadań7, zwiększając plan 
finansowy wydatków majątkowych o 38 742 tys. zł. Główną przyczyną wyższego wykonania 
wydatków poniesionych w 2019 roku w odniesieniu do wydatków ustawy budżetowej była realizacja 
w 2019 roku prac przygotowawczych do PSR i NSP. 
Dotacje budżetowe w 2019 r. wyniosły 52 tys. zł i zostały przekazane gminom na przeprowadzenie 
spisu próbnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Gminy wykorzystały 
51,9 tys. zł, tj. 99,9% kwoty przekazanej. 

Zobowiązania w części 58 na koniec 2019 r. wyniosły 25 366 tys. zł i były wyższe o 3,6%, niż kwota 
zobowiązań na koniec 2018 r. (24 457,1 tys. zł). Największy udział stanowiły zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (20 509,3 tys. zł), z tytułu zakupu energii 
(361 tys. zł) oraz zakupu usług pozostałych (198,2 tys. zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

Szczegółowym badaniem objęto (w czterech kontrolowanych jednostkach) prawidłowość realizacji 
części wydatków budżetu państwa (w tym prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień 
publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych8, dalej: ustawa Pzp) w łącznej kwocie 67 313,5 tys. zł, poniesionych w 2019 r. Kwota ta 
stanowiła 13,6% wydatków budżetu państwa w części 58 (45% wydatków GUS, 6,8% wydatków 
US w Kielcach, 4,8% wydatków US w Opolu, 7,5% wydatków US w Szczecinie). Próbę wydatków 
w kwocie 66 669,3 tys. zł wylosowano metodą monetarną MUS (metoda losowania, w której 
prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej dowodem) oraz uzupełniono doborem celowym (według osądu kontrolera), 
w kwocie 644,2 tys. zł. 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
w ustawie Pzp w odniesieniu do 11 postępowań o zamówienie publiczne o łacznej wartości 
27 739,6 tys. zł, z tego: 

− dwóch postępowań o łącznej wartości 27 172,9 tys. zł na: dostawę oraz wdrożenie uniwersalnej 
infrastruktury sprzętowo-systemowej do CPD w GUS, dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania na potrzeby US w Kielcach, przeprowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

                                                           
6  Dane dot. liczby osób (w przeliczeniu na pełne etaty) zostały zaokrąglone bez miejsc po przecinku. 
7  Po jednym zadaniu w Urzędach Statystycznych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Opolu, Rzeszowie, 

Szczecinie, Zielonej Górze oraz Centrum Informatyki Statystycznej. Dwa zadania w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, trzy 
zadania w Zakładzie Wydawnictw Statystycznych, cztery zadania w Centrali GUS. 

8  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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− jednego postępowania o wartości 356,8 tys. zł, w zakresie świadczenia usług pocztowych 
na potrzeby US w Szczecinie, przeprowadzonego w trybie uproszczonym na podstawie art. 138o 
ustawy Pzp; 

− ośmiu postępowań, o wartości poniżej 30 000 euro, na: zakup licencji MS Project 2013, 
oprogramowania, drukarki igłowej, punktu do ładowania samochodu służbowego (GUS – dysponent 
III stopnia), zakup koców i kompletów kuchennych (US w Kielcach), zakup komputerów 
i monitorów, telefonów komórkowych, tabletów i klawiatur (US w Opolu), o łącznej wartości 
209,9 tys. zł, do których nie stosowano ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
finansowymi kontrolowanych jednostek oraz z umowami na zakupy i usługi służące do realizacji 
celów tych jednostek (poza przypadkiem opisanym w nieprawidłowościach), a także zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W wyniku analizy postępowań badanych pod kątem prawidłowości 
stosowania procedur określonych w ustawie Pzp nie stwierdzono naruszeń przepisów. Natomiast 
stwierdzono naruszenie regulaminów udzielania zamówień publicznych w US w Opolu oraz 
w Centrali GUS. 

W wyniku badań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− w US w Opolu nie naliczono kary umownej w kwocie 599,25 zł za trzydniowe opóźnienie 
w dostawie sprzętu. Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 1 ppkt 1 umowy zawartej pomiędzy US 
i dostawcą, za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy Urzędowi przysługiwało 0,5% wartości 
wynagrodzenia wykonawcy określnego w umowie (tj. 599,25 zł). W trakcie czynności 
kontrolnych NIK, jednostka kontrolowana przesłała do wykonawcy notę obciążeniową na kwotę 
599,25 zł z 14 dniowym terminem zapłaty. Dyrektor US w Opolu zadeklarowała utworzenie 
procedur uszczelniających proces odbioru zamówionych towarów i usług oraz procedur 
w zakresie obiegu związanej z tym procesem dokumentacji; 

− w GUS (dysponent III stopnia) przeprowadzono postępowanie, o wartości poniżej wyrażonej 
w złotych równowartości 30 000 euro, na zakup 10 licencji oprogramowania do zarządzania 
projektami, w wyniku którego nie wybrano żadnej z trzech złożonych ofert niepodlegających 
odrzuceniu (oferta z najniższą ceną znacząco przekraczała szacunkową wartość zamówienia). 
Postępowanie powtórzono i zakupiono licencje, pomimo że zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych w Centrali GUS9 (dalej: Regulamin), postępowanie może zostać 
powtórzone, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Ponadto, stosownie do 
wymogów określonych w § 6 ust. 31 pkt 4 Regulaminu, w przypadku, gdy cena oferty uznanej za 
najkorzystniejszą jest wyższa niż kwota, jaką GUS zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, zamówienie należy unieważnić. Należało zatem wystąpić z wnioskiem 
o unieważnienie postępowania, a nie jego powtórzenie; 

− w US w Opolu wszczęto trzy postępowania10, każde o wartości poniżej wyrażonej w złotych 
równowartości 30 000 euro, o udzielenie zamówień publicznych w tych samych dniach, 
co złożenie wniosków o ich przeprowadzenie. Tym samym naruszono § 3 pkt 2 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Urzędzie, zgodnie z którym wnioski dotyczące 
przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia powinny zostać złożone nie mniej, niż na 
trzy dni przed planowanym wszczęciem postępowania.  

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wydatki budżetu środków europejskich w części 58 zostały zrealizowane w wysokości 
13 703,5 tys. zł, co stanowiło 54,1% planu po zmianach (25 330,4 tys. zł). Zostały one poniesione 
na realizację w ramach: 

− PO WER 2014–202011 dwóch projektów: Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii 
Społecznej oraz System monitorowania usług publicznych; 

− PO PC 2014–2020 czterech projektów: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja, Przestrzenne 
dane statystyczne w systemie informatycznym państwa oraz Otwarte dane plus, Wdrożenie 
kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – dla statystyki publicznej; 

                                                           
9  Załącznik do zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego GUS z dnia 22 czerwca 2018 r. 
10  O numerach: OPL-WA.2720.15.2019 r. z 06.11.2019 r., OPL-WA.2720.21.2019 z 15.11.2019 r. i OPL-WA.2720.25.2019 

z 29.11.2019 r. 
11  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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− PO IiŚ 2014–2020 dwóch projektów: Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków US we Wrocławiu i US 
w Wałbrzychu, zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków; 

− PO PT 2014–202012 trzech projektów: Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym 
w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2019 (działanie 
1.1 Wsparcie zatrudnienia), Wsparcie, w latach 2019–2020, stanowisk pracy pracowników służb 
statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (działanie 1.2 Wsparcie stanowiska pracy), Statystyka dla polityki 
spójności 2019–2020. Wsparcie systemu monitorowania i ewaluacji polityki spójności 
w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz monitorowania i ewaluacji polityki spójności po 2020 
roku (działanie 2.1 Wsparcie instytucji). 

W porównaniu do 2018 r. (4219,8 tys. zł) wydatki wzrosły o 9 483,7 tys. zł, tj. o 324,7%. Wzrost 
wynikał głównie z faktu rozpoczęcia w 2019 r. finansowania nowych zadań związanych z robotami 
budowlanymi obejmujacymi termomodernizację budynku GUS w ramach projektu PO IiŚ oraz zadań 
dla statystyki publicznej z projektów w ramach PO PC.  

W trzech kontrolowanych jednostkach13 wydatki budżetu środków europejskich w 2019 r. 
zrealizowano w łącznej kwocie 9843,2 tys. zł, z tego: 
− w GUS w kwocie 9734 tys. zł (54,5% planu po zmianach), 
− w US w Opolu w kwocie 8,7 tys. zł (100% planu po zmianach), 
− w US w Szczecinie w kwocie 100,5 tys. zł (96,9% planu po zmianach). 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w GUS (dysponent 
III stopnia) wynikało głównie:  

− ze znacznego obniżenia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa środków na wynagrodzenia 
dla GUS w umowie o dofinansowanie projektu POPC Otwarte dane+ (po zakończonym procesie 
planowania budżetowego na rok 2019); 

− z przesunięcia terminów wypłacania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację 
projektu PO PC Otwarte dane+ ze względu na opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu; 

− z przeniesienia części planowanych szkoleń na rok 2020 z uwagi na późniejsze rozpoczęcie prac 
w ramach projektu PO PC Otwarte dane+; 

− z rozliczenia umów zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na świadczenie usług (niższa liczba 
godzin w ramach umowy na asystę ekspercką projektu PO PC Przestrzenne dane statystyczne 
w systemie informacyjnym państwa oraz rozliczenie usług nadzoru inwestorskiego 
proporcjonalnie do faktycznie wykonanych robót budowlanych w ramach projektu PO IiŚ 
Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego). 

W związku ze stwierdzonymi opóźnieniami w realizacji projektów i nadmiarem środków, Prezes 
GUS, na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 2 ufp, podjął – niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek 
uzasadniających zmianę – jedną decyzję o blokowaniu wydatków w budżecie środków europejskich 
na kwotę 9969,3 tys. zł. 

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 6.7 
do niniejszej informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków z budżetu środków 
europejskich (w tym prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych 
oraz stosowania wyłączeń ustawy Pzp) w łącznej kwocie 3177,8 tys. zł, poniesionych w 2019 r., 
co stanowiło 23,2% wydatków budżetu środków europejskich w części 58, tj.: 

− w GUS 3122 tys. zł, tj. 32,1% wydatków tego Urzędu z budżetu środków europejskich, 
− w US w Opolu 8,7 tys. zł, tj. 100% wydatków tego Urzędu z budżetu środków europejskich, 
− w US w Szczecinie 47,1 tys. zł, tj. 46,8% wydatków tego Urzędu z budżetu środków europejskich.  

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
w ustawie Pzp w odniesieniu do jednego postępowania o zamówienie publiczne udzielone przez GUS 
(dysponent III stopnia), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego14.  

                                                           
12  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020. 
13  W US w Kielcach w 2019 r. nie wydatkowano środków z budżetu środków europejskich. 
14  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku GUS w Warszawie 

przy al. Niepodległości 208 - 6/DB/POIŚ/PN/2018. 
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W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie z przepisami, 
w tym z planem finansowym oraz umowami na zadania służące realizacji celów jednostki oraz przy 
zachowaniu prawidłowych trybów udzielania zamówień publicznych. W wyniku analizy badanego 
postepowania, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki w części 58 zostały poniesione w 2019 r. w szczególności na zadania związane 
z przygotowaniem i realizacją badań statystycznych, udostępnianiem i rozpowszechnianiem 
informacji statystycznych oraz prowadzeniem rejestrów, tj.: 
− wydano łącznie 494 pozycje (152 tytuły publikacji ogólnopolskich GUS, 216 tytułów publikacji 

urzędów statystycznych, 126 tytułów Informacji Sygnalnych GUS); 
−  zrealizowano zaplanowane zadania w ramach 14 prac metodologicznych, udostępniano dane 

statystyczne w ramach współpracy z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami 
międzynarodowymi. 

W efekcie zrealizowanych przez dysponenta części 58 wydatków majątkowych ze środków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich (44 402 tys. zł): 
− przeprowadzono przygotowania do PSR i NSP w Centrali GUS polegające na rozbudowie 

infrastruktury sieci SAN i LAN zakupiono system zabezpieczeń typu firewall oraz 
oprogramowanie systemowe, a także rozbudowano centralne zasilacze awaryjne UPS i sieć 
elektryczną (41 638,6 tys. zł); 

− zmodernizowano i rozbudowano na potrzeby nowej infrastruktury spisowej system 
do monitorowania sieci i aplikacji w Centrum Informatyki Statystycznej (900,8 tys. zł); 

− zakupiono serwer na potrzeby systemu SOFTUS w US w Lublinie (72,9 tys. zł) oraz dostosowano 
budynek w Sieradzu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (44,4 tys. zł); 

− zakupiono serwery i klimatyzatory w US w Rzeszowie (99,3 tys. zł). 

W wyniku realizacji łącznie 11 projektów w ramach: 

− PO IiŚ 2014–2020 zrealizowano prace modernizacyjne w budynkach B i D GUS w Warszawie, 
przeprowadzono modernizację energetyczną budynków US we Wrocławiu i Wałbrzychu 
zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej tych budynków; 

− PO WER 2014–2020 w ramach systemu monitorowania usług publicznych opracowano raporty 
wstępne we wszystkich nowych obszarach usług (Edukacja, Lokalna Polityka Społeczna, Kultura 
i Rekreacja) oraz ogólną dokumentację techniczną systemu informatycznego, a także 
przygotowano wkład merytoryczny do przetargu na dostawę i wdrożenie infrastruktury 
informatycznej wraz z oprogramowaniem. Ponadto, w ramach zintegrowanego system 
monitorowania sektora ekonomii społecznej ukończono opracowanie metodologii rachunku 
satelitarnego15; 

− PO PC 2014–2020 m.in. doskonalono oprogramowania usługi API do pobierania wszystkich 
informacji dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS (api.stat.gov.pl), opracowano testową 
wersję aplikacji mobilnej. Przygotowano również dokumentację przetargową dla zamówień 
publicznych w zakresie zakupów szkoleń informatycznych wraz z opracowaną specyfikacją 
wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do budowy systemu w zakresie infrastruktury 
sprzętowo-systemowej, a także przygotowano opis przedmiotu zamówienia na świadczenie 
usług doradczych oraz na zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego. 

Szczegółowym badaniem objęto także stopień realizacji rzeczowych wskaźników produktu w dwóch 
projektach pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej – ZSMES oraz System 
monitorowania usług publicznych – SMUP realizowanych w ramach PO WER. Badanie wykazało, 
że wskaźniki osiągane w obydwóch projektach były adekwatnie do ich zaawansowania. Poziom 
wskaźników osiągnięty na koniec roku 2019 wskazuje na terminowe zakończenie i osiągnięcie celów 
projektów.  
Szczegółowe badanie dwóch zadań: 1.11. Statystyka publiczna i 11.4.W. Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych kraju dla obrony państwa, oraz trzech podzadań: 1.11.1. Prace 
statystyczne i rozwojowe, 1.11.3. Spisy powszechne, 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne, pod 
względem prawidłowości określenia celów i mierników ich realizacji oraz stopnia osiągnięcia 
zaplanowanych celów wykazało, że: 
                                                           
15  Efektem jest produkt "Raport zawierający matryce rachunku satelitarnego wraz z opisem zakresu planowanych informacji 

uzupełniających w zakresie sektora non-profit i przedsiębiorstw ekonomii społecznej". 
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− cele zadań i podzadań oraz ich mierniki zostały określone zgodnie z wymogami noty 
budżetowej16; 

− monitoring mierników prowadzony był systematycznie przez dysponenta części, na podstawie 
rzetelnych źródeł danych (m.in. ewidencji księgowej, informacji składanych przez jednostki 
i komórki organizacyjne właściwe za realizację działań objętych miernikami); 

− wartości mierników realizacji celów dla: 
 zadania 1.11 Statystyka publiczna, miernik: wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa 

GUS dotyczących publikowania Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS oraz międzynarodowych 
transmisji danych do Eurostatu wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE oraz 
wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych 
w zakresie ich kompletności, osiągnął założony poziom 100%, 

 podzadania 1.11.1 Prace statystyczne i rozwojowe, miernik: wskaźnik skuteczności 
podejmowanych działań w zakresie realizacji badań, udostępniania informacji i prac 
rozwojowych zrealizowano powyżej planu (planowano 98,6%, zrealizowano 99,09%), 

 podzadania 1.11.2 Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych, miernik: kompletność 
rejestrów urzędowych osiągnął założony poziom 100%, 

 podzadania 1.11.3 Spisy powszechne, miernik: średnia arytmetyczna mierników dwóch działań 
tj. PSR 2020 (1.11.3.1) i NSP 2021 (1.11.3.2), poddanych ocenie kwartalnej i zweryfikowanych 
w zakresie postępu prac zrealizowano poniżej planu (planowano 100%, zrealizowano 98,9%) 
m.in. z uwagi na niezakończenie prac związanych z przygotowaniem zasad finansowania 
dla PSR i NSP, które na bieżąco były rozszerzane i uzupełniane o nowe zagadnienia, 

 zadania 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju dla obrony państwa  
– miernik: procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych GUS, osiągnął założony poziom 100%, 

 podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne – miernik: procent realizacji zadań 
rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych GUS, osiągnął 
założony poziom 100%. 

Dysponent części 58, w ramach sprawowania nadzoru i kontroli, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 
ufp, prowadził kwartalne analizy dotyczące realizacji budżetu, tj. wykonania dochodów i wydatków 
budżetowych (w tym wykonanie planu wydatków) oraz przychodów i kosztów instytucji gospodarki 
budżetowej. Analizy polegały na ocenie zgodności wydatków z planem finansowym (również 
dochodów), poprawności wykorzystania środków finansowych w powiązaniu z realizacją zadań, 
przestrzegania realizacji polityki finansowej. Zapewnił także przeprowadzanie kontroli w ramach 
kontroli wewnętrznej, a także w ramach audytu, których wyniki były podstawą do formułowania 
zaleceń do podmiotów kontrolowanych. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych łącznych sprawozdań budżetowych za 2019 r. 
przez dysponenta części 58 – GUS oraz sprawozdań jednostkowych GUS (dysponent III stopnia), 
US w Kielcach, US w Opolu i US w Szczecinie: 
− 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 planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1); 

a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

                                                           
16  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154), uchylone z dniem 31 stycznia 
2019 r. 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 58 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych podległych jednostek. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanych jednostek były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, a dane 
dotyczące dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań wykazanych 
w  sprawozdaniach US w Opolu są wiarygodne. Sprawozdania łączne dysponenta głównego oraz 
jednostkowe kontrolowanych jednostek zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Szczegółowe badanie systemu kontroli 
zarządczej w zakresie sporządzania sprawozdań (obejmujące m.in. stosowanie w praktyce 
przyjętych procedur dla zapewnienia ich prawidłowości), nie wykazało nieprawidłowości. 

4.4. KSIĘGI RACHUNKOWE 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono w US w Opolu, na próbie 
300 dowodów księgowych na kwotę 1093,7 tys. zł, w tym: 203 dowodów księgowych na kwotę 
104,7 tys. zł., dobranych w sposób celowy w wyniku przeprowadzonego przeglądu analitycznego, 
92 dowodów księgowych na kwotę 971,4 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną MUS, pięciu sald 
zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych na kwotę 17,6 tys. zł. Stwierdzono, że dowody 
księgowe sporządzono prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
a udokumentowane tymi dowodami operacje gospodarcze właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

W trakcie kontroli w US w Opolu nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, 
że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań tego dysponenta 
III stopnia prowadzone były nieprawidłowo. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przekazanym 20 kwietnia 
2020 r., Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w zakresie unieważniania oraz powtórnego przeprowadzania postępowań o wartości poniżej 
30 000 euro. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes GUS, pismem z 30 kwietnia 2020 r., 
poinformował o podjęciu działań w celu realizacji wniosku pokontrolnego. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu z 23 marca 2020 r., 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków braku 
kontroli realizacji umów w zakresie terminowości dostaw. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne 
Dyrektor US w Opolu pismem z 6 kwietnia 2020 r. poinformował o podjęciu działań w celu realizacji 
wniosku pokontrolnego. 

W wystąpieniach pokontrolnych do Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach z 5 marca 2020 r. 
oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie z 18 marca 2020 r., nie sformułowano wniosków 
pokontrolnych. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONTROLĄ, FUNKCJONUJĄCYCH 

W RAMACH CZĘŚCI 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 
Udział 

w wydatkach 
części ogółem Przeciętne zatrudnienie  

wg Rb-70 
Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki 

na wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 
Główny Urząd 
Statystyczny  
– dysponent III stopnia 

723 1 229,1 153 562,9 60 934,9 31,1 

2. Urząd Statystyczny 
w Szczecinie 231,8 16,3 17 879,4 13 123,5 3,6 

3. Urząd Statystyczny 
w Opolu 126,9 6,2 9 131,7 6 778,5 1,9 

4. Urząd Statystyczny 
w Kielcach 161,3 13,8 11 088,7 8 154,1 2,2 
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6.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Główny Urząd Statystyczny  Dominik Rozkrut P Departament 
Administracji Publicznej 

2. Urząd Statystyczny w Kielcach Agnieszka  
Piotrowska-Piątek P Delegatura w Kielcach 

3. Urząd Statystyczny w Opolu Janina Kuźmicka P Delegatura w Opolu 

4. Urząd Statystyczny w Szczecinie Magdalena Wegner P Delegatura w Szczecinie 

1)  Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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6.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Oceny wykonania budżetu w części 58 – Główny Urząd Statystyczny dokonano stosując kryteria17 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku18. 

Dochody (D)19:     2 482,5 tys. zł 

Wydatki (W)20:     507 105,02 tys. zł 

Łączna kwota (G = D + W):    507 105,02 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) = 1,00 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   odstąpiono od dokonania oceny 

Nieprawidłowości w wydatkach: stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały obniżenia oceny 
cząstkowej realizacji wydatków. Polegały na: nienaliczeniu kary umownej w wysokości 599,25 zł21, 
w związku z dostarczeniem do Urzędu sprzętu z trzydniowym opóźnieniem oraz wszczęciu trzech 
postępowań w tych samych dniach, co złożenie wniosków o ich przeprowadzenie (US w Opolu), 
powtórzeniu postępowania na zakup 10 licencji Microsoft Project Professional w wersji 2013 
zamiast jego unieważnieniu (GUS – dysponent III stopnia).  

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   (5) pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO22:  (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:     pozytywna 
 

                                                           
17  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
18  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
19  Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania 

budżetu państwa w części 58 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym badaniem. 
20  Wydatki łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (493 401,52 tys. zł budżet państwa + 13 703,5 tys. zł budżet 

środków europejskich). 
21  Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 1 ppkt 1 zawartej umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy US w Opolu 

przysługiwało 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy określnego w umowie. 
22  ŁO = 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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6.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 
  Ogółem część 58, w tym: 2 541,9 2 520 2 482,5 97,7 98,5 

1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 194,7 211 154,5 79,4 73,2 
1.1 Rozdział 15001 Drukarnie, w tym: 194,7 211 154,5 79,4 73,2 

1.1.1 § 0830 Wpływy z usług 83,7 90 41,9 50,1 46,6 
1.1.2 § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 87,6 101 76,4 87,2 75,6 

1.1.3 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 13,3 10 20 150,4 200,0 

1.1.4 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,9 8 8,8 98,9 110,0 
2. Dział 720 Informatyka 308,3 288 202 65,5 70,1 

2.1 Rozdział 72001 Działalność Centrum 
Informatyki Statystycznej, w tym: 254,8 287 200,7 78,8 69,9 

2.1.1 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

45,6 15 34,6 75,9 230,7 

2.1.2 § 0830 Wpływy z usług 129,0 160 101,2 78,4 63,3 

2.1.3 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 13,4 11 17,3 129,1 157,3 

2.1.4 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 61,5 100 47,6 77,4 47,6 

2.2 Rozdział 72002 Inne jednostki usług 
informatycznych, w tym: 53,5 1 1,3 2,4 130,0 

2.2.1 § 0830 Wpływy z usług 50,5 0 0 0,0 - 

2.2.2 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 2,2 1 1,3 59,1 130,0 

3. Dział 750 Administracja publiczna 2 038,9 2 021 2126 104,3 105,2 

3.1 
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej, 
w tym: 

1 108,8 1 180 1229,2 110,9 104,2 

3.1.1 § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,2 0 1,3 650,0 - 

3.1.2 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

84,5 120 94,3 111,6 78,6 

3.1.3 § 0830 Wpływy z usług 881,5 1 000 755,1 85,7 75,5 

3.1.4 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 1,3 5 11,2 861,5 224,0 

3.1.5 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 6,3 15 18,3 290,5 122,0 

3.1.6 § 0941 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 13,9 35 14,9 107,2 42,6 

3.1.7 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 102,7 0 257,0 250,2 - 

3.1.8 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 18,1 5 72,2 398,9 1444,0 

3.2 
Rozdział 75007 Jednostki terenowe podległe 
naczelnym i centralnym organom 
administracji rządowej, w tym: 

925,0 838 894,4 96,7 106,7 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)   Ustawa budżetowa na rok 2019. 

3.2.1 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

67,3 54 49,5 73,6 91,7 

3.2.2 § 0830 Wpływy z usług 604,6 702 507,6 84,0 72,3 
3.2.3 § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 21,8 32 14,1 64,7 44,1 

3.2.4 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 14,4 2 17,9 124,3 895,0 

3.2.5 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 82,2 33 78,8 95,9 238,8 

3.2.6 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 38,3 0 32,6 85,1 - 

3.2.7 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 69,9 15 65,4 93,6 436,0 

3.2.8 
§ 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej przeznaczone na finansowanie 
programów i projektów 

23,7 0 126,9 535,4 - 

3.3 Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, 
w tym: 1,5 0 1,5 100,0 - 

3.3.1 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,5 0 0,6 40,0 - 
3.4 Rozdział 75095 Pozostała działalność, w tym: 3,6 3 0,9 25,0 30,0 

3.4.1 § 0830 Wpływy z usług 1,8 2 0,4 22,2 20,0 

3.4.2 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 1,2 1 0,4 33,3 40,0 
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6.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

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

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Ogółem część 58, z tego: 425 391,2 434 499,0 496 992,0 493 401,5 116,0 113,6 99,3 

1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 602,3 9 674,0 9 574,0 9 559,4 99,6 98,8 99,8 
1.1 Rozdział 15001 Drukarnie, w tym: 9 602,3 9 674,0 9 574,0 9 559,4 99,6 98,8 99,8 

1.1.1 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń  25,5 25,0 23,4 23,4 91,8 93,6 100,0 

1.1.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 6 254,3 6 428,0 6 434,0 6 434,0 102,9 100,1 100,0 

1.1.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne  453,0 534,0 448,3 448,3 99,0 84,0 100,0 

1.1.4 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne  1 108,6 1 011,0 1 124,5 1 124,5 101,4 111,2 100,0 

1.1.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy  97,2 168,0 100,0 98,6 101,4 58,7 98,6 

1.1.6 § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  29,2 0,0 5,0 2,8 9,6 - 56,0 

1.1.7 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  15,2 14,0 16,6 16,6 109,2 118,6 100,0 

1.1.8 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia  711,4 0,0 0,0 702,7 98,8 - - 

2. Dział 720 Informatyka 195 172,2 25 265,0 24 795,0 24 385,9 12,5 96,5 98,4 

2.1 Rozdział 72001 Działalność Centrum 
Informatyki Statystycznej, w tym: 23 852,3 25 265,0 24 795,0 24 385,9 102,2 96,5 98,4 

2.1.1 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 13 466,9 13 801,0 13 739,7 13 739,7 102,0 99,6 100,0 

2.1.2 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 1 021,1 1 147,0 1 040,0 1 040,0 101,9 90,7 100,0 

2.1.3 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 2 317,2 2 327,0 2 406,3 2 405,4 103,8 103,4 100,0 

2.1.4 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 853,8 0,0 0,0 2 021,8 236,8 - - 

2.1.5 § 4300 Zakup usług pozostałych 1 434,3 0,0 0,0 1 399,3 97,6 - - 
3. Dział 750 Administracja publiczna 220 607,8 399 548,0 462 611,0 459 446,4 208,3 115,0 99,3 

3.1 
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej, w tym: 

93 743,3 90 859,0 84 363,5 82 720,7 88,2 91,0 98,1 

3.1.1 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 819,4 3 927,0 4 126,3 3 859,0 101,0 98,3 93,5 

3.1.2 § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 45 262,1 45 979,0 46 181,8 45 965,8 101,6 100,0 99,5 

3.1.3 

§ 4021 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- Finansowanie programów 
ze środków bezzwrotnych 
pochodzących z Unii Europejskiej 

2 031,8 2 414,0 2 340,3 2 307,1 113,5 95,6 98,6 

3.1.4 

§ 4028 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- Współfinansowanie programów 
i projektów realizowanych ze środków 
z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną 

721,7 746,0 751,3 736,5 102,1 98,7 98,0 

3.1.5 

§ 4029 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- Współfinansowanie programów 
i projektów realizowanych ze środków 
z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną 

328,1 913,0 651,5 542,0 165,2 59,4 83,2 

3.1.6 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 3 385,6 4 099,0 3 429,1 3 425,6 101,2 83,6 99,9 
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3.1.7 § 4190 Nagrody konkursowe 62,0 92,0 57,8 57,8 93,2 62,8 100,0 

3.1.8 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 896,2 0,0 0,0 1 257,2 140,3 - - 

3.1.9 § 4300 Zakup usług pozostałych 3 947,5 0,0 0,0 3 064,2 77,6 - - 

3.2 

Rozdział 75007 Jednostki terenowe 
podległe naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej, 
w tym: 

118 912,7 299 643,0 301 440,7 301 151,7 253,3 100,5 99,9 

3.2.1 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 16 507,4 48 641,0 49 354,0 49 353,0 299,0 101,5 100,0 

3.2.2 § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 63 961,8 165 356,0 165 723,0 165 719,1 259,1 100,2 100,0 

3.2.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 5 823,2 17 440,0 14 706,8 14 706,7 252,6 84,3 100,0 

3.2.4 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 14 067,2 33 794,0 37 355,9 37 346,0 265,5 110,5 100,0 

3.2.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 357,4 5 387,0 3 706,2 3 697,0 272,4 68,6 99,8 

3.2.6 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 1 774,8 0,0 0,0 4 267,8 240,5 - - 

3.2.7 § 4260 Zakup energii 2 155,9 0,0 0,0 4 311,6 200,0 - - 
3.2.8 § 4270 Zakup usług remontowych 856,4 875,0 1 108,6 1 098,0 128,2 125,5 99,0 
3.2.9 § 4300 Zakup usług pozostałych 2 532,9 0,0 0,0 4 871,3 192,3 - - 

3.2.10 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 2 549,1 6 834,0 6 597,0 6 597,0 258,8 96,5 100,0 

3.3 Rozdział 75056 Spis powszechny 
i inne, w tym: 6 353,4 7 424,0 75 158,4 73 931,7 1163,7 995,8 98,4 

3.3.1 § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 0,0 0,0 2 722,0 2 700,7 - - 99,2 

3.3.2 § 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 2 491,5 0,0 0,0 17 128,8 687,5 - - 

3.3.3 § 4300 Zakup usług pozostałych 572,5 0,0 0,0 7 569,0 1322,1 - - 

3.3.4 § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 0,0 0,0 655,7 655,7 - - 100,0 

3.3.5 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 0,0 41 876,5 41 876,5 - - 100,0 

4. Dział 752 Obrona narodowa 8,9 12,0 12,0 9,8 110,1 81,7 81,7 

4.1 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki 
obronne, 8,9 12,0 12,0 9,8 110,1 81,7 81,7 

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 2018 – kolumna 8 + kolumna 12. 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019.  
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6.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnio
nego 

Przeciętne 
zatrudnienie  
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodze
nie brutto 

na 1 pełno-
zatrudnio-

nego 

8:5 

osoby tys. zł zł osoby tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Część 58 - Ogółem, według 
statusów zatrudnienia 5 551 303 889,2 4 562 5 402 318 137,2 4 908 107,6 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

1 652 78 308,2 3 950 1 617 82 298,8 4 241 107,4 

02 - Osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

2 326,2 13 592 2 400,8 16 700 122,9 

03 - Członkowie korpusu 
służby cywilnej 3 897 225 254,8 4 817 3 783 235 437,6 5 186 107,7 

1. 
Dział 150 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

103 6 707,3 5 427 100 6 882,3 5 735 105,7 

1.1. Rozdział 15001 
Drukarnie 103 6 707,3 5 427 100 6 882,3 5 735 105,7 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

103 6 707,3 5 427 100 6 882,3 5 735 105,7 

2. Dział 720 
Informatyka 237 15 067,1 5 298 228 16 494,3 6 029 113,8 

2.1. 

Rozdział 72001 
Działalność 
Centrum 
Informatyki 
Statystycznej 

237 15 067,1 5 298 228 16 494,3 6 029 113,8 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

237 15 067,1 5 298 228 16 494,3 6 029 113,8 

3. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

5 211 282 114,8 4 512 5 074 294 760,6 4 841 107,3 

3.1. 

Rozdział 75001 
Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

773 56 739,5 6 117 713 59 227,6 6 922 113,2 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

71 3 732,3 4 381 63 3 725,2 4 928 112,5 

02 - Osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

2 326,2 13 592 2 400,8 16 700 122,9 

03 - Członkowie korpusu 
służby cywilnej 700 52 681,0 6 272 648 55 101,6 7 086 113,0 
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3.2. 

Rozdział 75007 
Jednostki 
terenowe 
podległe 
naczelnym 
i centralnym 
organom 
administracji 
rządowej 

4 416 224 219,3 4 231 4 339 234 333,2 4 501 106,4 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

1 219 51 645,5 3 531 1 204 53 997,2 3 737 105,9 

03 - Członkowie korpusu 
służby cywilnej 3 197 172 573,8 4 498 3 135 180 336,0 4 794 106,6 

3.4. 
Rozdział 75095 
Pozostała 
działalność 

22 1 156,0 4 379 22 1 199,8 4 545 103,8 

01 - Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

22 1 156,0 4 379 22 1 199,8 4 545 103,8 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 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 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 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

  



Załączniki 

25 
 

6.7.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD 

STATYSTYCZNY 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Ogółem część 58, w tym: 4 219,8 25 231,0 25 330,4 13 703,5 324,7 54,3 54,1 

1. Dział 720 Informatyka 677,0 4 315,0 4 315,0 1 670,8 246,8 38,7 38,7 

1.1 Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 548,6 635,0 635,0 221,2 40,3 34,8 34,8 

1.2 Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020 128,4 3 680,0 3 680,0 1 449,6 1129,0 39,4 39,4 

2. Dział 750 Administracja 
publiczna) 3 542,8 20 916,0 21 015,4 12 032,7 339,6 57,5 57,3 

2.1 Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 2 243,4 8 434,0 8 572,6 1 757,8 78,4 20,8 20,5 

2.2 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 

1 215,1 749,0 7 426,9 7 144,7 588,0 953,9 96,2 

2.3 Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020 84,3 11 733,0 5 015,9 3 130,2 3713,2 26,7 62,4 

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 Rb-28UE 
WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
– po weryfikacji przez NIK. 
1)   Ustawa budżetowa na rok 2019.  
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6.8. 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. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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