
 
 
 

N A J W Y Ż S Z A  I Z B A  K O N T R O L I 
 

DEPARTAMENT GOSPODARKI,  
SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI  

 
 KGP-4100-001-12/2014 
 Nr ewid. 56/2014/P/14/001/KGP 

    
 
 
 
 
 

Informacja o wynikach kontroli  
wykonania budżetu państwa w 2013 r.  

  w części 74 Prokuratoria Generalna 
  Skarbu Państwa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W a r s z a w a  m a j  2 0 1 4  r .  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o wynikach kontroli  
wykonania budżetu państwa w 2013 r.  
w części 74 Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa  

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość 
o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się 

powszechnym autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego raporty będą 
oczekiwanym i poszukiwanym źródłem 
informacji dla organów władzy 
i społeczeństwa 

Dyrektor Departamentu 
Gospodarki, Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 
 

Sławomir Grzelak 

Akceptuję: 
Marian Cichosz 
 

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Zatwierdzam: 
Krzysztof Kwiatkowski 

 

 
Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli  

 

Warszawa, dnia……….. 2014 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
tel./fax: 22-444 50 00 

www.nik.gov.pl 



 

3 

Spis treści 

 
 

I.  Ocena kontrolowanej działalności ....................................................... 4 

1. Ocena ogólna ............................................................................................... 4 

2. Sprawozdawczość ....................................................................................... 4 

3. Uwagi i wnioski ............................................................................................ 4 

II.  Wyniki kontroli ..................................................................................... 5 

III.  Informacje dodatkowe ......................................................................... 8 

Załączniki ..................................................................................................... 9 

 



Ocena kontrolowanej działalności 

 

I. Ocena kontrolowanej działalności  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1. 

1. Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części 74 Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa3. 

W ustawie budżetowej na 2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r.4 w części 74 nie były planowane dochody 
budżetowe, podobnie jak w roku poprzednim, ze względu na ich nieprzewidywalny i nadzwyczajny charakter. 
W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 20135 zaplanowano w części 74 
dochody w wysokości 31 tys. zł. W 2013 r. zrealizowane dochody w kwocie 47,6 tys. zł stanowiły 153,5% kwoty 
planowanej. 

Wydatki budżetu państwa zaplanowano rzetelnie i zrealizowano je w sposób celowy oraz gospodarny 
w wysokości 29 821,7 tys. zł. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem finansowym i przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6. 

Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z zasadami rachunkowości i wiarygodnie w odniesieniu do rocznych 
sprawozdań budżetowych, sprawozdań z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym i kwartalnych 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz mechanizmów 
kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych było skuteczne. W badanej próbie 27,6% 
wydatków (8 242,3 tys. zł), zrealizowanych w części 74 budżetu państwa, nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dysponent części 74 budżetu państwa, będący jednocześnie 
dysponentem III stopnia, sprawował prawidłowo nadzór i kontrolę nad wykonaniem tej części budżetu, zgodnie 
z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7.  

Kalkulację oceny ogólnej w części 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przedstawiono w załączniku  
nr 4 do informacji. 

2. Sprawozdawczość  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe za 2013 r., sporządzone przez 
Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa8: 

Roczne łączne sprawozdania budżetowe i kwartalne łączne sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
sporządzono prawidłowo i rzetelnie. Mechanizmy zapewniające kontrolę prawidłowości sporządzania 
sprawozdawczości, w tym w układzie zadaniowym, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia, były 
skuteczne. Sprawozdania przekazują prawdziwy obraz dochodów i wydatków a wykazane w nich dane wynikają 
z ewidencji księgowej. Zostały sporządzone i przekazane w terminie. 

3. Uwagi i wnioski 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w części 74 w 2013 r. NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych.  

                                                 
1  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
3 Kryteria ocen zamieszczone zostały na stronie  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
4  Dz. U. z 2013 r., poz. 169 ze zm. 
5  Dz. U. z 2013 r., poz. 1212. 
6  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
7  Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm., dalej ufp. 
8  Dalej także PGSP. 
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II. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych9.  

W ustawie budżetowej na 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, dochody nie były planowane, natomiast  
w znowelizowanej ustawie budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 31 tys. zł. Wysokość osiągniętych  
w 2013 r. dochodów stanowiła ponad 150% powyższej kwoty. Dochody budżetowe uzyskano w dziale 750 
Administracja publiczna, rozdział 75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, z tytułu wpływów z różnych 
dochodów10 (§ 0970) w wysokości 42,5 tys. zł i z tytułu wpływów z różnych opłat11 (§ 0690) w wysokości 
5,1 tys. zł. Różnice w wykonaniu planu dochodów wystąpiły w § 0690 (1,1 tys. zł) i w § 0970 (15,5 tys. zł). 

Dochody wykonane w 2013 r. (47,6 tys. zł) kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego 
(43,6 tys. zł). Wzrosły o ok. 10%. 

Na koniec 2013 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 31,1 tys. zł. W porównaniu do stanu na 
koniec 2012 r. (25,1 tys. zł) należności były wyższe o 6 tys. zł, z powodu przyrostu nieściągniętych należności  
z tytułu wpływów z różnych dochodów (w tym zasądzonych zwrotów kosztów dojazdu w sprawach egzekucyjnych 
i kosztów zastępstwa procesowego). Zaległości netto stanowiły 56,9% (17,7 tys. zł) należności pozostałych do 
zapłaty. Dotyczyły omyłkowo zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa (PGSP) kosztów zastępstwa procesowego 
w pięciu sprawach. Zaległości te stanowią przedmiot prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W 2013 r., 
podobnie jak w roku poprzednim, nie wystąpiły należności przedawnione, ani przypadki zaniechań poboru 
należności budżetu państwa. Nie dokonywano umorzeń i odroczeń należności. 

2. Wydatki budżetu państwa  

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki budżetu państwa w części 74 w wysokości 
31 489 tys. zł, z tego 31 487 tys. zł w dziale 750 Administracja publiczna i 2 tys. zł w dziale 752 Obrona 
narodowa. W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2013 zmniejszono kwotę planowaną o 150 tys. zł,  
do wysokości 31 339 tys. zł. Ograniczenia wydatków nie wpłynęły negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie PGSP. 

Wydatki zrealizowano w wysokości 29 821,7 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach. Niepełna realizacja wydatków 
wynikała z niewykonania planu w poszczególnych paragrafach, głównie w: § 4300 Zakup usług pozostałych 
(o 1 067,6 tys. zł), § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (o 87,6 tys. zł), § 4410 Podróże służbowe krajowe 
(144,4 tys. zł) i § 4420 Podróże służbowe zagraniczne (o 42,4 tys. zł). W porównaniu do roku 2012 wydatki były 
wyższe o 13%. Wzrost wynikał głównie ze zwiększenia wynagrodzeń (o ok. 2 000 tys. zł) spowodowanego 
większym zatrudnieniem oraz wyższymi wydatkami na usługi prawnicze (o ok. 1 000 tys. zł).  

Prawie 100% wydatków wykonano w dziale 750 Administracja publiczna (29 820,7 tys. zł). W dziale 752 Obrona 
narodowa zrealizowano kwotę 1 tys. zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki bieżące stanowiły 99,8% 
wydatków części 74. 

Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły 1 407,6 tys. zł. W porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyły się 
o 174,9 tys. zł (14,2%), z powodu wyższych zobowiązań wobec kontrahentów (236,2 tys. zł) oraz wyższego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (978,3 tys. zł). Na koniec 2013 r. nie było zobowiązań wymagalnych. 

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie planowała i nie realizowała, tak jak w roku poprzednim, dotacji 
i wydatków z budżetu środków europejskich. 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 r. NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych. 
                                                 
9  Planowanie i realizacja dochodów budżetowych szczegółowo sprawdzane były w częściach, w których na 2013 r. zostały 

zaplanowane dochody w kwocie wyższej niż 200 mln zł. 
10  Główne tytuły uzyskanych dochodów: zwrot kosztów dojazdu w sprawach egzekucyjnych, odsetki na koncie depozytów, zwrot składki 

ZUS z lat ubiegłych. 
11  Zwrot kosztów komorniczych. 
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Wydatki bieżące PGSP zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości 31 404 tys. zł. W ustawie 
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 zmniejszono je o 150 tys. zł. Obniżono głównie dodatkowe 
wynagrodzenie roczne (o 63 tys. zł), a także wydatki na zakupy usług pozostałych (o 38 tys. zł) oraz materiałów 
i wyposażenia (o 15 tys. zł). 

PGSP zrealizowała wydatki bieżące w wysokości 29 762,1 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach. Były one o 11,4% 
wyższe niż w 2012 r. Dominowały wynagrodzenia i pochodne – wynoszące 18 694 tys. zł (62,8%). Na zakupy 
towarów i usług wydano 11 067,1 tys. zł, w tym ponad 50% na zakup usług prawniczych (w § 4300), 
świadczonych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa12. 

Największe kwoty, podobnie jak w roku ubiegłym, wydatkowano w trzech paragrafach klasyfikacji budżetowej: 
14 579,3 tys. zł – w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 6 895,5 tys. zł – w § 4300 Zakup usług 
pozostałych i 2 571,7 tys. zł – w § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe. Znaczące pozycje stanowiły też wydatki w kwocie 557,7 tys. zł – w § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia (związany z rosnącą liczbą spraw prowadzonych przez PGSP), a także na podróże służbowe 
krajowe (§ 4410), na które wydano 529,4 tys. zł.  

Wynagrodzenia (15 504,9 tys. zł13) stanowiły 52% wydatków ogółem części 74. W porównaniu do roku 
poprzedniego wzrosły o 14,8% z powodu większego zatrudnienia. Prezes PGSP wystąpił o zwiększenie 
zatrudnienia o 24 etaty, ze względu na rosnącą liczbę spraw (wzrost o 130% w okresie dwóch lat). 

Stan zatrudnienia (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) na koniec 2013 r. wyniósł 168 osób, z tego 3 osoby 
zajmowały kierownicze stanowiska państwowe, zaś 165 osób zatrudnionych było na stanowiskach nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2013 r. wyniosło 7 926,8 zł. 
W porównaniu do 2012 r. zwiększyło się o 373,3 zł, tj. o 4,9% z powodu wzrostu dodatku stażowego (corocznie 
o 1%) dla pracowników, którzy nie osiągnęli jeszcze 20 lat stażu pracy. Pracownicy w tej grupie stanowią 
znaczący udział w strukturze zatrudnienia. 

Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe PGSP zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości 60 tys. zł, na zakup 
dwóch urządzeń funkcyjnych do kopiowania, skanowania i drukowania.  

Zakupy zaklasyfikowano prawidłowo do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i ujęto 
w rzeczowym planie wydatków. Plan roku 2013 zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości 99,3% 
planu po zmianach (59,6 tys. zł). 

Realizacja zadań 

Plan PGSP na 2013 r. obejmował wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, 
z uwzględnieniem założeń przyjętych do planowania budżetu państwa przez Radę Ministrów i Ministra Finansów.  

Dysponent, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 201314, 
opracował projekt wydatków w układzie zadaniowym. 

Wydatki zaplanowano na realizację jednego zadania „Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza 
i legislacyjna” w celu ochrony praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez 
Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zadanie 
zostało wykonane. 

                                                 
12  Dz. U. z 2013 r., poz. 1150. 
13  Wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (925,6 tys. zł). 
14  Dz. U z 2012 r., poz. 628. 
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Do pomiaru stopnia realizacji celu zastosowano miernik „Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba 
spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby 
spraw zakończonych prawomocnie (w %)”. W opinii NIK, miernik ten jest adekwatny do oceny realizacji celu.  

Najwyższa Izba Kontroli objęła badaniem wydatki w kwocie 8 242,3 tys. zł, tj. 27,6% wydatków zrealizowanych 
w części 74. W ocenie NIK, PGSP dokonywała wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając 
zasady gospodarności. Środki publiczne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zastępstwo procesowe 
Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, oraz sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi, a także 
zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach 
międzynarodowych. W 2013 r. zarejestrowano w PGSP 4330 spraw sądowych, z tego 270 przed Sądem 
Najwyższym i 4 060 przed sądami powszechnymi i polubownymi. Zakończono 3 982 sprawy wszczęte zarówno 
w 2013 r., jak i w latach poprzednich. 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała jedno postępowanie o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej 
ręki na kwotę 260 tys. zł, którego przedmiotem było świadczenie usług pocztowych na rzecz PGSP w 2013 r. 
Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Sprawozdania  

Zarządzeniem nr 011-39/08 z dnia 30 września 2008 r. (ze zmianami) Prezes PGSP określił dokumenty,  
na podstawie których sporządzono sprawozdania budżetowe, a także ustanowił procedury kontroli prawidłowości 
sporządzania sprawozdań.  

Najwyższa Izba Kontroli objęła badaniem prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 
2013 Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa: 

- Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, 

- Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 

- Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 

- Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym, 

a także sprawozdania za IV kwartał 2013 r.: 

- Rb-N  o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 

- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

Sprawozdania przekazują prawdziwy obraz dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań wg stanu  
na koniec 2013 r. Zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach przeniesiono prawidłowo z ksiąg rachunkowych. 

4. Księgi rachunkowe 

Do badania ksiąg rachunkowych wylosowano z populacji wydatków15, metodą monetarną16, próbę 82 zapisów 
księgowych i odpowiadających im dowodów, potwierdzających poniesione wydatki w wysokości łącznej 
8 242,3 tys. zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Badaniem objęto wydatki bieżące  
i majątkowe. Zapisy księgowe zostały sprawdzone pod kątem poprawności formalnej oraz prawidłowości kontroli 
bieżącej i dekretacji, ewidencji transakcji w urządzeniach księgowych oraz wiarygodności ksiąg wpływających na 
sprawozdawczość bieżącą i sprawozdania roczne. Zgodnie z założeniami przyjętymi w kontroli wykonania 
budżetu państwa, z uwagi na małą liczebność próby, odstąpiono od formułowania oceny rzetelności ksiąg.

                                                 
15  Wydatki pozapłacowe, z wyłączeniem transakcji o wartości poniżej 50 zł ze względu na niskie ryzyko nieprawidłowości. 
16  Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (MUS). 
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III. Informacje dodatkowe  
Wystąpienie pokontrolne skierowano do Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w dniu 28 marca 
2014 r.  
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Załączniki 
Załącznik 1. Dochody budżetowe 

Lp. Wyszczególnienie 

2012 r. 2013 r.
5:3 5:4 Wykonanie  Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7
 Ogółem, w tym: 43,6 31,0 47,6 109,2 153,5

1. dział 750 Administracja publiczna 43,6 31,0 47,6 109,2 153,5

1.1. 
rozdział 75003 Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa 43,6 31,0 47,6 109,2 153,5

1.1.1. §  0690 Wpływy z różnych opłat 1,7 4,0 5,1 300,0 127,5

1.1.2. 
§  0970 Wpływy z różnych 
dochodów 41,9 27,0 42,5 101,4 157,4

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 

1)  Ustawa budżetowa znowelizowana w dniu 27 września 2013 r.  
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Załącznik 2. Wydatki budżetowe  

Lp. Wyszczególnienie 
2012 r. 2013 r.

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po zmianach Wykonanie 
tys. zł %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Ogółem, w tym: 26 396,4 31 339,0 31 339,0 29 821,7 113,0 95,2 95,2

1. 
dział 750 Administracja 
publiczna 26 395,4 31 337,0 31 337,0 29 820,7 113,0 95,2 95,2

1.1. 
rozdział 75003 
Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa, w tym: 26 395,4 31 337,0 31 337,0 29 820,7 113,0 95,2 95,2

1.1.1. 
§  4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 12 616,7 14 653,9 14 605,3 14 579,3 104,1 95,2 99,8

1.1.2. 
§  4300 Zakup usług 
pozostałych 5 795,9 8 048,6 7 963,2 6 895,5 119,0 85,7 86,6

1.1.3 

§  4400 Opłaty  
za administrowanie  
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
biurowe 2 450,5 2 597,5 2 571,7 2 571,7 104,9 99,0 100,0

2. 
dział 752 Obrona 
narodowa 1,0 2,0 2,0 1,0 100,0 50,0 50,0

2.1. 
rozdział 752 Pozostałe 
wydatki obronne 1,0 2,0 2,0 1,0 100,0 50,0 50,0

2.1.1 
§  4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 1,0 2,0 2,0 1,0 100,0 50,0 50,0

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. 

1)  Ustawa budżetowa znowelizowana w dniu 27 września 2013 r.  
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-70 

 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie
brutto  

na 1 pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-
zatrudnio-

nego 

8:5 

osób tys. zł zł osób tys. zł zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Ogółem 

wg statusu 
zatrudnienia* 
w tym: 149 13 505,6 7 553,5 163 15 504,8 7 926,8 104,9

1. dział 750 
Administracja 
publiczna 149 13 505,6 7 553,5 163 15 504,8 7 926,8 104,9

1.1. rozdział 75003 
Prokuratoria 
Generalna Skarbu 
Państwa 149 13 505,6 7 553,5 163 15 504,8 7 926,8 104,9

1.1.1. status zatrudnienia 
01 

 
146 13 057,6 7 453,0 160

 
15 069,9 7 848,9 105,3

1.1.2. status zatrudnienia 
02 

 
3 448,0 12 444,7 3

 
434,9 12 081,6 97,1

* Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej.  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej część 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 
Oceny wykonania budżetu w części 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa dokonano stosując kryteria21, 
których podstawę stanowiły wskaźniki wartościowe opracowane przez NIK i opublikowane w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r.22. W kalkulacji nie uwzględniono dochodów, ponieważ 
zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa nie były one badane. 

Wydatki:  29 821,7 tys. zł  

Łączna kwota G23 : 29 821,7 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G = 1,000 

Nieprawidłowości w wydatkach: nie stwierdzono. 

Ocena cząstkowa wydatków: 5 

Wynik końcowy Wk: 5 x 1 = 5 

Ocena końcowa: pozytywna. 

 

 

  

                                                 
21 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
22 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
23  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. 
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Załącznik 5. Wykaz organów, 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. Komisja Finansów Publicznych 

8. Komisja ds. Kontroli Państwowej 

9. Komisja Skarbu Państwa 

10. Minister Finansów 

11. Minister Skarbu Państwa 

12. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 


