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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem budżetu państwa w części 61 – Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej2 jest Prezes Urzędu. Prezes UPRP jako centralny 
organ administracji rządowej zapewnia ochronę prawną przedmiotom 
własności przemysłowej poprzez udzielanie praw wyłącznych na wynalazki, 
wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów 
scalonych oraz oznaczenia geograficzne. W części 61 – UPRP nie ustanowiono 
dysponentów budżetu niższego stopnia ani nie było jednostek podległych. 

W ramach części 61 – UPRP finansowano zadania ujęte w układzie zadaniowym 
budżetu w ramach podzadania 6.1.6-Wykonywanie czynności z zakresu ochrony 
praw własności intelektualnej oraz podzadania 11.4.2.W – Pozamilitarne 
przygotowania obronne. Podstawowym ich celem było zapewnienie ochrony 
własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym.  

Osiągnięcie głównego celu działalności realizowane było między innymi 
poprzez: 
- przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu 
uzyskania ochrony; 

- orzekanie w sprawach o udzielanie patentów i dodatkowych praw 
ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki 
towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych; 

- rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym; 
- zapewnienie źródeł informacji patentowej do przeprowadzania 

poszukiwań i badań, prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: 
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 
oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych; 

- kształtowanie świadomości społecznej poprzez upowszechnianie 
i promocję ochrony własności przemysłowej; wydawanie Wiadomości 
Urzędu Patentowego oraz Biuletynu Urzędu Patentowego; 

- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony praw wyłącznych  
– udział w pracach organizacji międzynarodowych, tj. Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) 
oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Podstawą sformułowania oceny były w szczególności analizy: 
- realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym efektów 
rzeczowych uzyskanych w wyniku wydatkowania środków publicznych; 

- wybranej próby wydatków dysponenta części budżetowej; 
- wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
- prawidłowości sporządzania wybranych sprawozdań. 

Wielkość zrealizowanych w 2019 r. dochodów budżetowych wyniosła 
75 382,6 tys. zł (0,02% łącznych dochodów budżetu państwa), wydatków  
– 60 886,2 tys. zł (0,01% łącznych wydatków budżetu państwa), a wydatków 
budżetu środków europejskich 8514,6 tys. zł (0,01% łącznych wydatków 
budżetu środków europejskich). 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm; dalej: ufp. 
2  Dalej również: UPRP lub Urząd. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 61 – Urząd 
Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zakres kontroli 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa, 
i budżetu środków 
europejskich 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 o finansach 
publicznych1. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27  
z wykonania planu 
dochodów budżetowych  
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostki kontrolowane  

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
We wszystkich obszarach objętych zakresem kontroli nie wykryto 
nieprawidłowości.  

Rzetelnie zaplanowano oraz w sposób celowy i gospodarny zrealizowano 
w 2019 r. wydatki budżetu państwa UPRP w kwocie 60 886,2 tys. zł, 
tj. w wysokości 99,9% planu po zmianach. Ocena została sformułowana 
na podstawie wyników kontroli zrealizowanych wydatków na kwotę 
3194,4 tys. zł stanowiących 5,2% ogółu wydatków Urzędu. Stwierdzono, że 
zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ustawie ufp i aktach wykonawczych. Nie 
stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. 

Z budżetu środków europejskich Urzędu wydatkowano kwotę 8514,6 tys. zł, 
co stanowiło 98,6% planu po zmianach (8632,1 tys. zł). Środki zostały 
przeznaczone na realizację projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego (PUEUP)4, którego celem jest informatyzacja i usprawnianie 
procesów związanych z ochroną własności przemysłowej oraz poszerzenie 
zakresu spraw, które klienci Urzędu będą mogli załatwić drogą 
elektroniczną. 

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto większość celów prowadzonej działalności, 
zaplanowane w budżecie w układzie zadaniowym. 

Dochody budżetu państwa Urzędu zostały zrealizowane w wysokości 
75 382,6 tys. zł. Wykonanie dochodów było wyższe od kwoty zaplanowanej 
w budżecie po zmianach o 3,3% (tj. o 2382,6 tys. zł). 

Dysponent części prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
budżetu. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
przez dysponenta części 61 – UPRP rocznych sprawozdań za 2019 r.: 
− 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) 

a także 
− w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r., tj. o stanie 

należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania sporządzone przez dysponenta części 61 – Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

                                                           
4  Porozumienie na realizację projektu o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0058/17 podpisano 

z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 27 lipca 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 61 – Urząd 
Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym oraz zgodnie z przepisami.  

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu 
w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułowała wniosków pokontrolnych. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 61 – Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiona została w załączniku 5.1 
do niniejszej Informacji. 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 61 – URZĄD 
PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

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 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 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 20195 ustalono dochody w części 61 – Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w wysokości 73 000,0 tys. zł. Zostały 
one wykonane w wysokości 75 382,6 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 3,3% (2382,6 tys. zł), 
przede wszystkim ze względu na większą niż założono liczbę zgłoszeń i wydanych decyzji 
o udzieleniu ochrony praw wyłącznych. W porównaniu z 2018 r., w którym dochody wyniosły 
74 251,3 tys. zł, dochody były wyższe o 1,5%., tj. o 1131,3 tys. zł. 

Podstawową pozycję dochodów stanowiły wpływy z opłat za zgłoszenia i ochronę wynalazków, 
wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, ewidencjonowane 
w §0690 – Wpływy z różnych opłat. Wyniosły one w 2019 r. 74 033,8 tys. zł, 98,2% całości 
dochodów i były wyższe od zaplanowanych o 1,5%, tj. 1093,8 tys. zł. 

Dochody w kwocie 520,3 tys. zł (zaplanowano 1,0 tys. zł) uzyskano w § 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów, z tytułu wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oddelegowanych pracowników, 
refundowane w ramach współpracy z organizacją międzynarodową EUIPO. Decyzja 
o oddelegowaniu pracowników zapadła w grudniu 2018 r. oraz na początku i w połowie 2019 r. 
po przygotowaniu projektu budżetu na 2019 r., z uwagi na co, nie było możliwości zaplanowania 
tych środków w budżecie. 

Nieplanowane dochody w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 
w 2019 r. 775,3 tys. zł, co stanowiło 273,4% dochodów w 2018 r. (283,6 tys. zł). Zrealizowane 
dochody w tym paragrafie dotyczyły przede wszystkim zwrotów z tytułu współpracy z EUIPO, 
z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Urząd oraz rozliczeń zagranicznych wyjazdów 
pracowników w 2018 r., których zwrot od organizatorów nastąpił dopiero w 2019 r. Środki 
w tym paragrafie nie zostały przez Urząd zaplanowane w budżecie, z uwagi na brak możliwości 
przewidzenia kwot oraz terminu, w jakim zostaną one zwrócone na konto Urzędu. 

Należności Urzędu w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. były wyższe o 2,0 tys. zł tj. 52,6% 
i wynosiły 5,8 tys. zł. Zaległości (wynikające z niezapłaconych faktur) wyniosły 5,8 tys. zł i były 
wyższe o 2,3 tys. zł (65,7%) niż w 2018 r., w którym wyniosły 3,5 tys. zł. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 61 – Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawione zostały w załączniku 5.2 do niniejszej Informacji. 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki w części 61 – UPRP ustalono w wysokości 
57 482,0 tys. zł. Planowana kwota przewidywała wydatki w działach 750 – Administracja 

                                                           
5  Ustawa z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
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publiczna (57 481,0 tys. zł) i 752 – Obrona narodowa (1,0 tys. zł), w trzech grupach 
ekonomicznych: wydatki bieżące jednostek budżetowych (55 835,0 tys. zł), wydatki majątkowe 
(1595,0 tys. zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (52,0 tys. zł). W ciągu roku, na mocy 
ośmiu decyzji Ministra Finansów dotyczących przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami 
klasyfikacji budżetowej, kwota wydatków została zwiększona z rezerw celowych łącznie 
o 3458,5 tys. zł (6,0%), do ostatecznej wysokości 60 940,5 tys. zł.  

Prezes Urzędu, na podstawie art. 171 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych dokonał 18 przeniesień6 kwot wydatków, zwiększając i zmniejszając wydatki 
w paragrafach klasyfikacji budżetowej na kwotę 2080,2 tys. zł, dostosowując budżet jednostki do 
jej potrzeb. 

Na skutek dokonanych zwiększeń oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym 
jednostki ustalono maksymalne limity w poszczególnych grupach ekonomicznych 
w następujących wysokościach: wydatki bieżące jednostek budżetowych (57 990,5 tys. zł), 
wydatki majątkowe (2848,8 tys. zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (101,2 tys. zł). 

W 2019 r. w części 61 – UPRP wydatkowano 60 886,2 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. 
W porównaniu do 2018 r. (57 921,3 tys. zł) wydatki były wyższe o 2964,9 tys. zł, tj. o 5,1%.  

Przyznana z rezerw celowych kwota 3458,5 tys. zł była przeznaczona na: wydatki bieżące 
w wysokości 2284,7 tys. zł, na wydatki majątkowe 1157,7 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 16,1 tys. zł.  

Szczegółowym badaniem objęto wykorzystanie rezerwy celowej w kwocie 1900,0 tys. zł (54,9% 
sumy zwiększeń), wydatkowanej przez Urząd w 100%. Badanie to nie wykazało 
nieprawidłowości – środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na koszty dotyczące 
utrzymania rezultatów projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności 
przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”7, tj. zakup dostępu do patentowych baz danych, zakup 
usług serwisu pogwarancyjnego oraz utrzymanie systemu informatycznego, a także 
na sfinansowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości 
w zakresie własności przemysłowej. 

W strukturze wydatków według grup ekonomicznych dominowały wydatki bieżące jednostki 
budżetowej w wysokości 57 936,3 tys. zł (95,2 % całości wydatków), z czego wydatki bieżące 
jednostki budżetowej związane ze współfinansowaniem projektu POPC wyniosły 367,4 tys. zł 
(0,5% wydatków bieżących). Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 57 568,9 tys. zł była 
o 1616,6 tys. zł (2,9%) wyższa w porównaniu z wykonaniem wydatków bieżących w 2018 r. 
(55 952,3 tys. zł).). Wydatki majątkowe (2848,7 tys. zł) stanowiły 4,7% całości wydatków, z czego 
wydatki majątkowe związane ze współfinansowaniem POPC wyniosły 1157,6 tys. zł, 
a świadczenia na rzecz osób fizycznych (101,2 tys. zł) – 0,17% łącznych wydatków w części  
61 – UPRP. 

Wydatki majątkowe zgodnie z planem finansowym UPRP po zmianach na rok 2019 zostały 
zaplanowane w §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 
1691,1 tys. zł. Wydatki majątkowe realizowano na podstawie Planu wydatków inwestycyjnych 
na rok 2019 cz. 61 – UPRP i wykorzystano je w całości, co stanowiło 100% planu po zmianach. 
Ze środków tych dokonano zakupu:  

- Urządzeń informatycznych, w tym modułów integracyjnych systemów dziedzinowych 
z systemem PUEUP, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, kolektora metadanych 
do analizy ataków sieciowych, zestawu do wideokonferencji, modułu ewidencji czasu pracy 
wsystemie MAAT, internetową listę obecności za łączną kwotę 779,1 tys. zł; 

- Systemu kontroli dostępu za kwotę 599,6 tys. zł; 

- Systemu monitoringu wizyjnego CCTV, urządzeń drukujących za kwotę 157,5 tys. zł; 

- Systemu klimatyzacji w budynku UPRP za kwotę 143,8 tys. zł; 

- Systemu alarmowego za kwotę 11,1 tys. zł. 

Spośród pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok wydatków inwestycyjnych, nie zakupiono 
elektrycznego samochodu typu mikrobus na kwotę 170,0 tys. zł, półki dyskowej do macierzy 

                                                           
6  W tym jedna decyzja korygująca decyzję wcześniejszą. 
7  POIG 05.02.00-00-004/10. 
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na kwotę 260,0 tys. zł oraz ścianki multimedialnej do sali konferencyjnej na kwotę 295,0 tys. zł. 
Rezygnacja z wymienionych powyżej wydatków wynikała z konieczności wygospodarowania 
środków na realizację wniosków pokontrolnych, po kontroli przeprowadzonej przez 
Ministerstwo Przędsiębiorczości i Technologii, obligujących do zwiększenia poziomu ochrony 
fizycznej w budynku Urzędu Patentowego. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 3194,4 tys. zł, 
tj. 5,2% wydatków ogółem, udokumentowanych 26 dowodami księgowymi, w tym sześć 
wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych na kwotę 
1224,8 tys. zł. Wśród wylosowanych wydatków dziewięć dotyczyło wydatków majątkowych 
o łącznej wartości 2479,6 tys. zł, w tym wydatki majątkowe związane z projektem unijnym 
1157,6 tys. zł. Pozostałe wydatki w kwocie 714,8 tys. zł stanowiły pozapłacowe wydatki bieżące, 
z czego wydatki bieżace związane ze współfinansowaniem projektów unijnych wyniosły 
67,2 tys. zł. 

Próba do badań została wylosowana metodą monetarną8, dwa wydatki zostały dobrane w sposób 
losowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki dokonano, zgodnie 
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów UPRP oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zostały one rzetelnie udokumentowane. 

Szczegółową analizą objęto jedno zamówienie publiczne o wartości 599,6 tys. zł brutto, 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację systemu kontroli 
dostępu w budynku Urzędu Patentowego RP zapewniającego zabezpieczenie przed ingerencją 
osób niepowołanych oraz obsługę pracowników i gości Urzędu. 

Nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych9. 

Przeciętne wynagrodzenie w 2019 r. na jednego pełnozatrudnionego wynosiło 6829,4 zł i było 
wyższe o 391,9 zł (o 6,1%) w porównaniu z rokiem 2018 r. (6437,5 zł). Łączna kwota 
na wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowisko w UPRP wyniosła 329,7 tys. zł. 
Na powyższą kwotę składało się wynagrodzenie 147,1 tys. zł, ekwiwalent za urlop 97 tys. zł, 
odprawa emerytalna 69,6 tys. zł oraz nagroda w wysokości 16 tys. zł. 

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) wyniosło 517 osób i było 
mniejsze od zatrudnienia w 2018 r. (522) o pięć osób. 

Dane dotyczace zatrudnienia oraz wynagodzeń przedstawione zostały w załączniku nr 5.4 
do niniejszej Informacji. 

Zobowiązania budżetu państwa w części 61 – UPRP na koniec 2019 r., w całości niewymagalne, 
wyniosły 3698,7 tys. zł i były wyższe o 1,9% (70,5 tys. zł) od kwoty zobowiązań na koniec 2018 r. 
(3628,2 tys. zł). Powstały głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2019 r. wraz z pochodnymi wypłaconego w lutym 2020 r. (3191,2 tys. zł), w tym kwota związana 
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym związanym z realizacją POPC wyniosła 13,3 tys. zł, 
a także z tytułu niezapłaconych na dzień 31 grudnia 2019 r. faktur z tytułu dostaw towarów i usług 
na łączną kwotę 504,6 tys. zł, w tym na inwestycje realizowane w ramach projektu POPC 
w wysokości 363,2 tys. zł. Pozostała kwota 2,9 tys. zł dotyczyła zobowiązań z tytułu zajęcia 
komorniczego i innych zobowiązań dotyczących wynagrodzeń pracowników UPRP. 

Zrealizowane wydatki budżetu państwa w części 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedstawione zostały w załączniku nr 5.3 do niniejszej Informacji. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

Prezes UPRP w dniu 27 lipca 2017 r. podpisał porozumienie z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa10 na realizację projektu PUEUP. Jego przedmiotem jest informatyzacja i usprawnienie 
procesów związanych z ochroną własności przemysłowej oraz poszerzenie zakresu spraw, które 
klienci Urzędu będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Projekt ma być realizowany do lipca 

                                                           
8  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej 

tym dowodem. 
9  Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. 
10  Dalej: Instytucja Pośrednicząca, CPPC. 
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2020 r., a jego koszt wynosi 21 212 tys. zł, z czego 3260,3 tys. zł (15,37%) ma zostać 
sfinansowane z budżetu państwa, a 17 951,7 tys. zł (84,63%) z budżetu środków europejskich. 

Na wydatki związane z realizacją projektu (część finansowaną z budżetu środków europejskich) 
pierwotnie zaplanowano kwotę 1499 tys. zł. Na podstawie trzech decyzji Ministra Finansów 
kwota ta została zwiększona z rezerw celowych o kwotę 7133,1 tys. zł. Łączna kwota 
przeznaczona na wydatki budżetu środków europejskich wyniosła 8632,1 tys. zł. Z tej kwoty 
wydatkowano 8514,6 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach. W odniesieniu do roku 2018 wydatki 
były wyższe o 7187,3 tys. zł (o 641,5%). Największe kwoty wydatków przeznaczono na: zakupy 
inwestycyjne związane z realizacją projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 
Patentowego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (kwota 6374,2 tys. zł), 
zakup usług pozostałych (818,7 tys. zł), wynagrodzenia zespołu projektowego i kadry 
zarządzającej projektem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy) 1176,3 tys. zł, a także na szkolenia członków korpusu służby cywilnej 
145,4 tys. zł.  

W celu zatwierdzenia i refundacji wydatków kwalifikowanych w 2019 r. Urząd złożył 
do Instytucji Pośredniczącej cztery wnioski o płatność na łączną kwotę 9970,4 tys. zł11, przy czym 
jeden z wniosków12, na kwotę 726,7 tys. zł odnosił się do wydatków z 2018 r. Pozostałe wnioski 
o płatność, na kwotę 9243,8 tys. zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2019 r. Instytucja 
Pośrednicząca dokonała podziału ww. kwoty w następujący sposób: środki z budżetu UE  
– 6484,9 tys. zł oraz budżetu państwa – 3485,6 tys. zł. Wszystkie wydatki wyszczególnione  
w ww. wnioskach zostały zaakceptowane przez CPPC. 

Pozostałe wydatki poniesione w 2019 r. zostały ujęte we wniosku na kwotę 795,8 tys. zł 
(z budżetu UE – 691,7 tys. zł oraz budżetu państwa – 104,1 tys. zł), który został złożony do CPPC 
w dniu 14 stycznia 2020 r.  

Szczegółową kontrolą objęto wydatki z budżetu środków europejskich w wysokości 6834 tys. zł 
(80,3% łącznych wydatków z budżetu UE) w tym wydatki majątkowe w wysokości 6374,2 tys. zł. 
Środki przeznaczono, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz celami i zasadami określonymi 
w wytycznych POPC na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu i aplikacji 
(oprogramowania) dotyczącego e-płatności w ramach projektu PUEUP, a także w ramach 
wydatków bieżących na zakup usług asysty technicznej i digitalizacji rejestrów oraz organizację 
dwudniowej konferencji, której celem było przeprowadzenie prezentacji głównych 
funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych. 

Wśród wylosowanych wydatków jeden, na kwotę 90 tys. zł został poniesiony wyłącznie 
ze środków budżetu środków europejskich. Rozliczenie ww. wydatku tylko ze środków unijnych 
było wynikiem pisma Dyrektora Departamentu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju13, w którym 
jednostka została poproszona o wdrożenie mechanizmu polegającego na przejściowym 
podwyższeniu poziomu wydatków unijnych w realizowanych projektach w ramach POPC 
w 2019 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania budżetu państwa. 

Dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich stanowią załącznik nr 5.5 
do niniejszej Informacji. 

3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

UPRP wykonywał budżet państwa w układzie zadaniowym w ramach dwóch funkcji państwa: 
Nr 6 –Polityka gospodarcza kraju oraz Nr 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność 
granic. 

W ramach funkcji Nr 6 – Polityka gospodarcza kraju było realizowane jedno zadanie – 6.1  
– Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, dla którego określone zostało jedno 
podzadanie – 6.1.6 – Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej 
oraz dwa działania 6.1.6.1 – Prawa wyłączne i 6.1.6.2. – Upowszechnianie i promowanie ochrony 

                                                           
11  POPC zakłada podział kosztów kwalifikowanych według następującej proporcji: budżet UE – 84,63% oraz budżet 

państwa – 15,37%. 
12  Dotyczy wniosku o płatność nr 8 na kwotę 726,7 tys. zł (z budżetu UE – 307,1 tys. zł oraz budżetu państwa – 419,6 tys. zł), 

który został złożony do CPPC w dniu 14 stycznia 2019 r., a decyzje zatwierdzające wydatki przez Instytucję 
Pośredniczącą nastąpiły w dniach 08 maja i 30 sierpnia 2019 r. 

13  Pismo Dyrektora Departamentu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak: DRC-
I.3101.2.2019.KK. 
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własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa. Celem podzadania było zapewnienie 
ochrony przedmiotom własności przemysłowej, upowszechnianie wiedzy i informacji na jej 
temat.  

Stopień realizacji podzadania 6.1.6 – Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw własności 
intelektualnej mierzony był przy użyciu miernika liczba chronionych przedmiotów własności 
przemysłowej (w sztukach). Osiągnął on poziom 254 946 szt  wobec zaplanowanych 260 235 szt. 
(98,0%).  

Pozostałe mierniki działań zostały przekroczone. Miernikiem działania 6.1.6.1 – Prawa wyłączne 
był średni czas załatwiania spraw w Urzędzie (w miesiącach). Został wykonany na poziomie 
12,47 wobec planowanych 14,50, co spowodowało skrócenie czasu załatwiania spraw 
o 2,03 miesiąca (o14%) w stosunku do zakładanego. Miernikiem działania 6.1.6.2 – 
Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca 
międzynarodowa była liczba użytkowników korzystających z systemu ochrony własności 
przemysłowej. Został on wykonany na poziomie 797 318 osób wobec zaplanowanej liczby 
756 230 użytkowników, a więc większej o 5,4%. 

Planowane wydatki na podzadanie 6.1.6 – Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw 
własności intelektualnej miały wynieść pierwotnie 58 980,0 tys. zł (w tym 57 481,0 tys. zł 
z budżetu państwa oraz 1499,0 tys. zł z budżetu środków europejskich), a następnie zwiększone 
w wyniku decyzji Ministra Finansów do kwoty 69 571,6 tys. zł (w tym 60 939,5 tys. zł z budżetu 
państwa oraz 8632,1 tys. zł z budżetu środków europejskich). Ich wykonanie wyniosło 
69 399,9 tys. zł (w tym 60 885,3 tys. zł z budżetu państwa oraz 8514,6 tys. zł. z budżetu środków 
europejskich. 

W ramach funkcji 11-Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic i zadania  
11.4.W – Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, UPRP 
realizował podzadanie 11.4.2.W – Pozamilitarne przygotowania obronne oraz działanie 
11.4.2.4.W – Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Celem realizacji 
podzadania było zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji 
publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez 
UPRP. Jako miernik realizacji podzadania przyjęto relację liczby przeszkolonych osób do ogólnej 
liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w procentach), który zaplanowano na 100%, przy 
wydatkach 1,0 tys. zł. Osiągnięta wartości miernika i wydatkowana kwota były zgodne 
z założeniami.  

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 61 – UPRP: 
- 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz sprawozdania 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). 

Stosowany w UPRP system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie 
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sprawozdawczości budżetowej14 oraz w rozporządzeniach Ministra Finansów: z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych15 i z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym16.  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych kontrolowanej jednostki były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej.  

 
 

                                                           
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm. 
15  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
16  Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zostało skierowane 
w dniu 7 kwietnia 2020 r. Prezes UPRP nie wniósł zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 61 – URZĄD PATENTOWY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Oceny wykonania budżetu w części 61 – Urząd Patentowy rzeczypospolitej Polskiej 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:      75 382,6 tys. zł 

Wydatki (W)20:      69 400,8 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):     69 400,8 tys. zł 

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

Nieprawidłowości w wydatkach   nie wystąpiły.  

Ocena cząstkowa wydatków(Ow)::   pozytywna (5). 

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  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. 
20  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 61 – URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem*, w tym: 74 251,3 73 000,0 75 382,6 101,5 103,3 

1. 
dział 750 Administracja 
Publiczna 74 251,3 73 000,0 75 382,6 101,5 103,3 

1.1. 

rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

74 251,3 73 000,0 75 382,6 101,5 103,3 

1.1.1. 

§0630 wpływy z tytułu 
opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat na rzecz 
SP 

0,5 0,0 3,0 600,0 -  

1.1.2. 
§0690 wpływy z różnych 
opłat 73 335,1 72 940,0 74 033,8 101,0 101,5 

1.1.3. 

§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 

25,2 25,0 25,1 99,6 100,4 

1.1.4. §0830 wpływy z usług 118,9 8,0 4,7 4,0 58,8 

1.1.5. 
§0840 wpływy ze sprzedaży 
wyrobów 23,5 26,0 11,8 50,2 45,4 

1.1.6. 
§0940 wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

283,6 0,0 775,3 273,3 - 

1.1.7. 
§0950 wpływy z tytułu kar 
I odszkodowań 
wynikających z umów 

37,1 0,0 8,6 23,2 - 

1.1.8. 
§0970 wpływy z różnych 
dochodów 427,4 1,0 520,3 121,7 52 030,0 

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 61 – URZĄD PATENTOWY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Lp. Wyszczególnie-
nie  

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 61*, w tym: 57 921,3 57 482,0 60 940,5 60 886,2 105,1 105,9 99,9 
1. dział 750 

Administracja 
Publiczna 

57 920,3 57 481,0 60 939,5 60 885,2 105,1 105,9 99,9 

1.1. rozdział 75001 
Urzędy 
naczelnych 
i centralnych org. 
Administracji 
rządowej 

57 920,3 57 481,0 60 939,5 60 885,2 105,1 105,9 99,9 

1.1.1. §3020 wydatki 
osobowe 
niezaliczane 
do wynagrodzeń 

90,6 50,0 101,2 101,2 111,7 202,4 100,0 

1.1.2. §4000 grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

6 969,1 4 142,0 6 273,4 6 263,5 - 89,9 99,8 

1.1.3. §4009 grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

13 50,0 161,4 127,2 - ⁻ 78,8 

1.1.4. §4010 
wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

18 934,3 19 489,0 19 408,6 19 408,5 102,5 99,6 100,0 

1.1.5. §4019 
wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

32,4 40,0 45,0 44,8 138,3 112,0 99,6 

1.1.6. §4020 
wynagrodzenia 
osobowe 
członków 
korpusu służby 
cywilnej 

17 926,7 18 807,0 19 388,9 19 388,8 108,2 103,1 100,0 

1.1.7. §4029 
dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

116,7 137,0 132,0 127,3 0,0 92,9 96,4 

1.1.8. §4040 
dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

2 538,2 3 065,0 2 545,6 2 545,6 100,3 83,1 100,0 

1.1.9. §4049 
dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

0,8 10,0 10,0 8,9 0,0 89,0 89,0 

1.1.10. §4110 składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

6 365,5 6 876,0 6 666,8 6 666,3 104,7 97,0 100,0 

1.1.11. §4120 składki 
na Fundusz 
Pracy i SFWON 

638,1 980,0 691,2 691,1 108,3 70,5 100,0 
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1.1.12. §4140 wpłaty 
na PFRON 221,8 0,0 243,5 243,5 109,8 - 100,0 

1.1.13. §4170 
wynagrodzenie 
bezosobowe 

73,0 70,0 89,9 89,9 123,2 128,4 100,0 

1.1.14. §4190 nagrody 
konkursowe 38,5 5,0 56,0 56,0 145,5 1 120,

0 100,0 

1.1.15. §4210 zakup 
materiałów 
I wyposażenia 

2 338,5 0,0 0,0 1 472,4 63,0 - - 

1.1.16. §4260 zakup 
energii 598,0 0,0 0,0 599,1 100,2 - - 

1.1.17. §4270 zakup 
usług 
remontowych 

826,9 605,0 936,2 936,2 113,2 154,7 100,0 

1.1.18. §4300 zakup 
usług 
pozostałych21 

3 788,7 0,0 0,0 4 022,1 106,2 - - 

1.1.19. §4309 zakup 
usług 
pozostałych 

9,9 0,0 0,0 127,2 1 284,
8 - - 

1.1.20. §4360 opłaty 
z tyt. zakupu 
usług 
telekomunikacyjn. 

41,9 0,0 0,0 45,2 107,9 - - 

1.1.21. §4400 opłaty 
administracyjne 
i czynsze za 
budynki, lokale 
i pomieszczenia 
garażowe 

13,7 0,0 0,0 28,1 205,1 - - 

1.1.22. §4410 podróże 
służbowe 
krajowe 

55,9 30,0 25,3 25,3 45,3 84,3 100,0 

1.1.23. §4420 podróże 
służbowe 
zagraniczne 

319,0 430,0 210,2 210,2 65,9 48,9 100,0 

1.1.24. §4440 odpisy 
na ZFŚS 691,8 730,0 717,8 717,8 103,8 98,3 100,0 

1.1.25. §4550 szkolenie 
członków KSC 82,0 50,0 75,9 75,9 92,6 151,8 100,0 

1.1.26. §4559 szkolenie 
członków KSC 50,6 0,0 26,4 26,4 52,2 - 100,0 

1.1.27. §4610 koszty 
postępowania 
sądowego 
i prokuratorskie-
go 

93,0 130,0 75,3 75,3 81,0 57,9 100,0 

1.1.28. §6060 wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jedn. 
budżetowych 

1 556,8 1 595,0 1 691,1 1 691,1 108,6 106,0 100,0 

1.1.29. §6069 wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jedn. 
budżetowych 

0,0 0,0 1 157,7 1 157,6 - - 100,0 

2. dział 752 Obrona 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
21  Wyższ kwota zrealizowanych wydatków w §4000 wynikała z otrzymanych środków z rezerwy celowej przeznaczonych na 

pokreycie kosztów otrzymania rezultatów Projektu systemowego “Wsparcie efektywnego wykorzystania własności 
przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” nr POIG 05.02.00-00-004/10. Jednocześnie jak wyjaśniono, w 2019 r. miał 
miejsce wyższy niż przewidywano wzost cen materiałów i usług, jakie nabywa UPRP w celu realizacji zadań statutowych, 
przez co koszty zakupu okazały się wyższe niż w 2018 r. 
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Narodowa 
2.1. rozdział 75212 

Pozostałe 
wydatki 

1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.1 §4170 
wynagrodzenie 
bezosobowe 

1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. W 2019 r. nie wystąpiły wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 61 – URZĄD PATENTOWY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

1)  załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu 
Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy 
(§401–405 oraz §406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko 
w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i §407 klasyfikacji budżetowej). 

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

sprawozdawczości budżetowej.  
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przecięt-
ne zatrud-

nienie  
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 
 
 
 

1. 

Ogółemwg statusu  
zatrudnienia3) 
w tym: 

522 40 324,5 6 437,5 517 42 369,5 6 829,4 106,1 

2. 
dział 750 
Administracja 
Publiczna 

522 40 324,5 6 437,5 517 42 369,5 6 829,4 106,1 

2.1. 

rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i 
centralnych organów 
administracji rządowej 

522 40 324,5 6 437,5 517 517 6 829,4 106,1 

01 osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

60 2 534,5 3 520,1 56 2 431,9 3 618,8 102,8 

02 osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

3 522,5 14 513,9 1 329,7 27 477,4 189,3 

03 członkowie korpusu 
służby cywilnej  268 19 861,8 6 175,9 269 21 355,1 6 615,6 107,1 

06 eksperci, asesorzy 
i aplikanci eksperccy 
UPRP 

191 17 405,7 7 594,1 191 18 252,8 7 963,7 104,9 
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5.5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 61 – URZĄD 
PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wyko-

nanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach 

Wyko-
nanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 1 327,3 1 499,0 8 632,1 8 514,6 641,5 568,0 98,6 

1. dział 750 Administracja 
Publiczna 

1 327,3 1 499,0 8 632,1 8 514,6 641,5 568,0 98,6 

1.1. 

Program operacyjny: 
Platforma Usług 
Elektronicznych Urzędu 
Patentowego 

1 327,3 1 499,0 8 632,1 8 514,6 641,5 568,0 98,6 

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 (Dz. U. poz. 198). 
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5.6. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

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