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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 58 – Główny Urząd Statystyczny  

Jednostka 
kontrolowana 

Główny Urząd Statystyczny, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa (zwany dalej GUS). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, od 8 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Paweł Łukasiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/4/2019 
z 8 stycznia 2019 r., 

2. Dorota Paszkiewicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/2/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta części budżetowej 58 – Główny Urząd Statystyczny oraz ocena wykonania planu 
finansowego GUS (dysponenta III stopnia). Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym rzeczowe 
efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

- sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 2018 r. 
w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 

- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (dalej ufp),  
w tym nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek. 

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

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane  
w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy porównawczej wykonania planu dochodów oraz stanu należności pozostałych  
do zapłaty,  

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonanych w części 58 w trakcie roku budże-
towego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 

- analizy stanu zobowiązań, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 
sporządzania sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem budżetu 
państwa w ramach części 58 – Główny Urząd Statystyczny. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V − Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części 58 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 2018 r. w części 58 funkcjonowało 20 jednostek budżetowych podległych dysponentowi 
głównemu:  

 GUS, 

 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. Ponadto w części 
58 funkcjonowała instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji 
Statystycznej GUS z siedzibą w Jachrance. 

W ramach części 58 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – głównie zadania 
z zakresu badań statystycznych oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wyników tych badań. 

W 2018 r. w ramach budżetu środków europejskich w części 58 realizowane były  
m.in. następujące projekty: 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (dalej 
PO WER): 

- Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (projekt 
realizowany w ramach umowy partnerskiej z dnia 14 lipca 2016 r. zawartej pomiędzy 
Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Prezesem GUS); 

- System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP (projekt realizowany  
w ramach umowy partnerskiej z dnia 29 lipca 2016 r. zawartej pomiędzy Prezesem 
GUS, Ministrem SWiA (lider partnerstwa), Związkiem Miast Polskich, Związkiem 
Powiatów Polskich oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów). 

 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2010 (dalej PO IŚ):  

- Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego (projekt realizowany 
na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0063/16-00 z dnia  
4 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej a Dyrektor Generalną GUS), 

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków GUS we Wrocławiu i Wałbrzychu 
zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków (projekt 
realizowany w ramach umowy o dofinasowanie nr POIS.01.03.01-00-0182/16-00  
z dnia 30.12.2016 r.), 

 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2010 (dalej POPC): 

- Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja (projekt realizowany w ramach 
porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 15 listopada 2017 r. pomiędzy 
Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Prezesem Głównego Urzędu 
Statystycznego i Narodowym Funduszem Zdrowia), 
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- Przestrzenne dane statystyczne w systemie informatycznym państwa (projekt 
realizowany w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Prezesem GUS). 

(dowód: akta kontroli str. 329-333, 392-440) 

W 2018 r. w części 58 dochody zaplanowane w kwocie 2 523,0 tys. zł, zrealizowano 
w wysokości 2 542,0 tys. zł, co stanowiło 0,0007% ogółu dochodów budżetu państwa. 
Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 429 018,8 tys. zł, zrealizowano 
w wysokości 425 391,2 tys. zł, co stanowiło 0,11% całości wydatków budżetu państwa. 
Zaplanowane wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 6 733,7 tys. zł, zrealizowano 
w wysokości 4 219,8 tys. zł, co stanowiło 0,006% ogółu wydatków budżetu środków 
europejskich. 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 
58 – Główny Urząd Statystyczny. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach wymienionych 
przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej4 dochody budżetu państwa w części 58 zostały zaplanowane w kwocie 
2 523,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 2 542,0 tys. zł, tj. wyższej o 0,8% niż 
kwota planowana. Pochodziły one głównie z wpływów: 

 za udostępnianie danych statystycznych podmiotom zewnętrznym (1 751,2 tys. zł), 

 z najmu i dzierżawy nieruchomości (197,4 tys. zł), 

 ze sprzedaży dzienników urzędowych wydawanych na podstawie planów wydawniczych 
GUS oraz wydawnictw GUS i urzędów statystycznych (109,8 tys. zł). 

W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody zmniejszyły się o 16,1% (o 486,0 tys. zł)  
co wynikało z faktu wydania mniejszej liczby interpretacji dotyczących Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, a także niższej – z uwagi na bezpłatną dostępność w internecie - sprzedaży 
publikacji statystycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 6-82, 199-200, 472-490, 498-509, 822-824) 

Zrealizowane przez dysponenta III stopnia dochody wyniosły 1 108,8 tys. zł i były niższe od 
planowanych o 91,2 tys. zł. Niższa realizacja planu dochodów wynikała głównie  
z niższych wpływów z tytułu udostępniania danych statystycznych podmiotom zewnętrznym 
oraz niższych wpływów z najmu pomieszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 6-82, 441-490, 603, 622-625, 640-641) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 58 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 636,7 tys. zł, w tym 
zaległości netto stanowiły kwotę 406,1 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2017 należności 
ogółem były niższe o 15,2 tys. zł, a zaległości były niższe o 15,1 tys. zł. Zaległościami były 
głównie niezapłacone kary za opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w realizacji 
przedmiotu umowy (194,0 tys. zł), nieuregulowany czynsz za najem pomieszczeń 
(43,3 tys. zł) oraz nieuiszczone opłaty objęte postępowaniem egzekucyjnym w ramach wyroku 
o przywłaszczenie mienia (17,1 tys. zł). 

Na zmniejszenie należności oraz zaległości wpływ miały m.in. wyegzekwowane od ZUS 
nadpłacone składki, a także sukcesywna spłata należności pozostałej po przywłaszczeniu 
mienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 225-230, 472-492) 

                                                      
3 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje 
się ocenę opisową. 

4 Ustawa budżetowa na rok 2018 r. z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 291). 

Opis stanu 

faktycznego 
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Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27, w GUS (dysponent III stopnia) wystąpiły 
należności pozostałe do zapłaty w wysokości 350,0 tys. zł, w tym zaległości netto w kwocie 
120,0 tys. zł. W porównaniu z 2017 r. należności i zaległości były wyższe odpowiednio  
o 44,5 tys. zł. i o 14,9 tys. zł.  

Zwiększenie należności wynikało głównie ze zwiększenia wartości naliczonych kar za 
niedotrzymanie warunków umów za wykonanie usług, a także ze wzrostu nieuregulowanych 
należności z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń. 

Dysponent III stopnia podejmował działania w celu odzyskania powstałych zaległości,  
m.in. poprzez wezwania do uregulowania należności, a w przypadku ich nieskuteczności 
kierował sprawy do sądu w celu uzyskania m.in. tytułu egzekucyjnego. W 2018 r. przed 
sądami toczyły się sprawy przeciwko wszystkim ośmiu podmiotom na łączną kwotę  
298,0 tys. zł. 

Dyrektor Generalna GUS poinformowała, że w 2018 roku w żadnej z jednostek podległych 
dysponentowi głównemu, w tym także w GUS (dysponent III stopnia), nie wystąpiły przypadki 
spisania nieściągalnych należności. 

W GUS (dysponent III stopnia) nie odraczano należności, a także nie rozkładano spłat 
należności na raty. 

(dowód: akta kontroli str. 318-323, 441-492, 604-619) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2. Wydatki  

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 58 zostały zrealizowane w kwocie 425 391,2 tys. zł, 
co stanowiło 99,2% planu po zmianach5 (429 018,8 tys. zł). W porównaniu do roku 2017 r. 
wydatki wzrosły o 6 412,5 tys. zł, tj. o 1,5%,  głównie w związku ze wzrostem wydatków na 
prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków Komisji Europejskiej i środków 
pozyskanych z projektów w ramach programów operacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-123, 193-198, 201-241, 318-328, 392-440, 498-509, 600-601) 

Zrealizowane wydatki GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 94 388,6 tys. zł, co stanowiło 
97,8% planu po zmianach (96 466,9 tys. zł). W porównaniu do roku 2017 (86 103,7 tys. zł) 
wzrosły one o 8 284,9 tys. zł, tj. o 9,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 586-597, 620-625, 658-698) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 58 w 2018 r. wyniosły 303 889,2 tys. zł (99,6% planu  
po zmianach) i były wyższe od wydatków poniesionych w 2017 r. o 347,5 tys. zł.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. 
wynosiło 4 562 zł (według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu  
i wynagrodzeniach) i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2017 r. ( 4 418 zł) było 
wyższe o 144 zł, tj. o 3,3%.  

Przeciętne zatrudnienie (według sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty)  
w 2018 r. w części 58 wyniosło 5 551 osób i było o 175 osób niższe, niż w 2017 r.  
(5 726 osób). Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagradzania wynosiło 1 652 osoby (o 32 osób mniej, niż w 2017 r.), a w grupie 
osób będących członkami korpusu służby cywilnej wynosiło 3 897 osób (o 143 osób mniej niż 
2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 6-82, 493-497, 943-956, 964-978)  

W 2018 r. umowy zlecenia na wykonywanie zadań na rzecz GUS wykonywało, w przeliczeniu 
na pełne etaty,  łącznie 79,62 osób,– tym 77,62 własnych pracowników, natomiast w 2017 r. 
zadania takie wykonywało 47,56 osób,– w tym 44,56 własnych pracowników. Wydatki na  

                                                      
5 Zaplanowane wydatki zostały w trakcie roku zwiększone środkami z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 

1 549,8 tys. zł. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 
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umowy zlecenia w 2018 r. wynosiły 159,7 tys. zł i były niższe o 1,0 tys. zł niż w roku 2017 
(160,7 tys. zł) z uwagi na niższą realizację usług z tytułu udostępniania danych. 

(dowód: akta kontroli str. 918-942) 

W budżecie państwa w części 58 zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 602,9 tys. zł, 
co stanowiło 99,5% planu po zmianach (5 631,3 tys. zł). W ramach pierwotnie zaplanowanej 
kwoty wydatków majątkowych (5 103,0 tys. zł) planowano zrealizować dziewięć zadań  
(w Urzędach Statystycznych w: Bydgoszczy, Opolu, Szczecinie, Wrocławiu oraz GUS 
(dysponent III stopnia), Centrum Informatyki Statystycznej i Zakładzie Wydawnictw 
Statystycznych).  
W trakcie roku budżetowego z planu usunięto dwa zadania (w Urzędzie Statystycznym  
w Bydgoszczy i w Centrum Informatyki Statystycznej) i jednocześnie wprowadzono  
do realizacji 24 nowe zadania (w Urzędach Statystycznych w: Gdańsku cztery zadania, 
Katowicach jedno zadanie, Poznaniu sześć zadań, Warszawie jedno zadanie, Wrocławiu 
cztery zadania; w GUS cztery zadania i w Centrum Informatyki Statystycznej cztery zadania), 
zwiększając plan finansowy wydatków majątkowych o 528,3 tys. zł. W jednym przypadku 
(inwestycja termoizolacyjna) zadanie usunięto z planu z uwagi na brak możliwości uzyskania 
dofinansowania z NFOŚiGW przez jednego ze współwłaścicieli budynku jako beneficjenta 
projektu. W drugim przypadku (zakup licencji) zadanie pierwotnie zaplanowane na 2018 r. 
zostało zrealizowane w grudniu 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6-82, 201-218, 318-328, 334-377, 392-471, 493-497) 

Z otrzymanych środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 1 549,8 tys. zł wykorzystano 
1 507,5 tys. zł, tj. 97,3% , w tym w GUS (dysponenta III stopnia) 405,4 tys. zł tj. 98,1% kwoty 
otrzymanej ( 413,1 tys. zł). Środki z rezerw przeznaczono głównie na szkolenia oraz wypłaty 
dodatków zadaniowych dla osób uczestniczących w realizacji projektów. Niższe wykorzystanie 
środków spowodowane było głównie obniżeniem dodatków zadaniowych, w związku z urlopami  
i zwolnieniami lekarskimi pracowników, a także niższymi niż planowano kosztami delegacji. 
Szczegółowe badanie wykorzystania przez GUS (dysponent III stopnia) środków otrzymanych  
z rezerw celowych w kwocie 371,9 tys. zł (90,0% łącznej kwoty otrzymanych rezerw celowych) 
wykazało, że zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem głównie na sfinansowanie 
dodatków specjalnych i zadaniowych za prace na rzecz projektu Przestrzenne dane statystyczne 
w systemie informatycznym państwa w ramach POPC 2014-2020 oraz projektu System 
monitorowania usług publicznych w ramach POWER 2014-2020.  

(dowód: akta kontroli str.  83-123, 135-138) 

Prezes GUS, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, w związku 
z nadmiarem środków, podjął decyzję o blokowaniu wydatków na kwotę 1 697,3 tys. zł. 
Nadmiar środków wynikał m.in. z oszczędności uzyskanych w trakcie trzyletniego okresu 
realizacji projektu Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki 
spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki 
spójności po 2020 roku (projekt realizowany w ramach POPT 2014-2020) i w konsekwencji 
zmniejszenia jego całkowitej wartości. Wpływ miały także opóźnienia ze strony Eurostatu  
w podpisywaniu umów o dotacje na realizację projektów grantowych oraz przedłużająca się 
procedura wyboru wykonawcy jednego projektu (Termomodernizacja budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego - 8.01.2019 r. dokonano wyboru oferty). Dysponent części 58 
zablokował środki niezwłocznie po ustaleniu, że nie zostaną wykorzystane do końca roku 
budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 124-134, 391-440, 493-497, 825-916) 
Zobowiązania w części 58 na koniec 2018 r. wyniosły 24 457,1 tys. zł i były niższe o 3% niż 
kwota zobowiązań na koniec 2017 r. (25 223,3 tys. zł). Największy udział stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 
(23 698,2 tys. zł) oraz z tytułu zakupu towarów i usług, których termin płatności wyznaczony 
był na 2019 r. (646,2 tys. zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 231-241) 
Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu państwa  
w GUS - dysponent III stopnia (doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających 
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pozapłacowym wydatkom i uzupełniono o dobór celowy; próba została wylosowana metodą 
monetarną MUS –Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru 
proporcjonalnie do wartości transakcji. Badaniem objęto łącznie 118 zapisów księgowych) w 
kwocie 9 413,5 tys. zł obejmującej wydatki bieżące poniesione w 2018 r., które stanowiły 
2,2% wydatków w części 58 i 10% wydatków GUS (dysponenta III stopnia). 

(dowód: akta kontroli str. 441-471, 1472-1476b Płyta CD nr 1 i nr 4, 1477-1482 Płyta 
CD nr 6 i nr 7, 1483-1485 Płyta CD nr 8) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6 − dalej ustawa Pzp 
w odniesieniu do 12 postępowań o zamówienia publiczne o łącznej wartości 1 148,8 tys. zł 
udzielonych przez GUS (dysponent III stopnia). Pięć postępowań zostało przeprowadzonych 
w trybie przetargu nieograniczonego, pięć o  wartości poniżej wyrażonej w złotych 
równowartości 30,0 tys. euro każde, bez zastosowania ustawy Pzp, dwa postępowania 
przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy (wyłączenie stosowania ustawy).  
W wyniku przeprowadzonych badań 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 badanych postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp.  

 (dowód: akta kontroli str.1476-1486 Płyta CD nr 7 i Płyta CD nr 4) 

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Prezesa GUS7 po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2017 r., NIK wnioskowała o dokumentowanie czynności szacowania wartości 
zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro zgodnie z regulaminem zamówień publicznych  
w GUS. Kontrola dwóch zamówień udzielonych w 2018 r. o wartości poniżej 30 tys. euro 
wykazała, że udokumentowano czynności szacowania wartości tych zamówień, stosownie  
do zmienionego zarządzenia Dyrektora Generalnego w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 1463-1471, 1476a-1476b Płyta CD nr 4) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

2.2 Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 58 zostały zrealizowane w wysokości 
4 219,8 tys. zł, co stanowiło 62,7% planu po zmianach (6 733,7 tys. zł). Zostały one 
poniesione na realizację niżej wymienionych projektów: 

  w ramach PO WER 2014-2020 dwóch projektów: Zintegrowany System Monitorowania 
Sektora Ekonomii Społecznej oraz System monitorowania usług publicznych – koncepcja 
SMUP, 

 w ramach POPC 2014-2020 dwóch projektów: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja 
oraz Przestrzenne dane statystyczne w systemie informatycznym państwa, 

 w ramach POIiŚ 2014-2020 dwóch projektów: Termomodernizacja budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków GUS 
we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków. 

W porównaniu do 2017 r. (2 483,9 tys. zł) nastąpił wzrost wydatków o 1 735,9 tys. zł, 
tj. o 69,9%.  

Zrealizowane wydatki GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 1 507,8 tys. zł, co stanowiło 
40,2% planu po zmianach (3 754,2 tys. zł). W porównaniu do roku 2017 (1 303,6 tys. zł) 
wydatki wzrosły o 204,2 tys. zł, tj. o 15,7%. 

(dowód: akta kontroli str. 6-82, 219, 242-278, 329-333,  385-471, 598-599, 766-775) 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wynikało głównie:  

                                                      
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
7 Wystąpienie przesłano przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
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 z przesunięcia terminu składania ofert w związku z udzielanymi wyjaśnieniami i zmianą 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Termomodernizacja budynku Głównego 
Urzędu Statycznego (wyboru wykonawcy dokonano 8 stycznia 2019 r.);  

 z uzyskania niższej ceny niż planowano w ramach projektu Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków GUS we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków; 

 ze zmniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację przedmiotu umowy  
o naliczone kary z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy8; 

 z niższych niż pierwotnie zaplanowano wypłat dodatków zadaniowych dla pracowników,  
w ramach projektu Przestrzenne dane statystyczne w systemie informatycznym państwa  
z uwagi na przebywanie pracowników na urlopach wypoczynkowych; 

 z przedłużających się w ONZ prac nad podręcznikiem umożliwiającym opracowanie 
metodologii rachunku satelitarnego9, co spowodowało przesunięcie na 2019 r. prac w tym 
zakresie (w ramach projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii 
społecznej).  

(dowód: akta kontroli str. 124-134, 139-192, 139-192,  392-440, 472-490, 493-509) 

W związku ze stwierdzonymi opóźnieniami w realizacji projektów i nadmiarem środków 
Prezes GUS, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął niezwłocznie 
decyzję o blokowaniu wydatków w budżecie środków europejskich na kwotę 2 226,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 124-134, 472-490) 

W budżecie środków europejskich w części 58 zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 
1 213,2 tys. zł, co stanowiło 37,6% planu po zmianach (3 227,9 tys. zł). Niższa realizacja 
wydatków majątkowych spowodowana była m.in. przedłużająca się procedurą rozstrzygnięcia 
zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu Termomodernizacja budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego i przesunięciem części wydatków na 2019 r. 
W trakcie roku zrezygnowano z realizacji dwóch z trzech pierwotnie zaplanowanych zadań  
i wprowadzono jedno zadanie zwiększając plan wydatków majątkowych o 248,9 tys. zł. 
Rezygnacja dotyczyła inwestycji termoizolacyjnej (opis przy wydatkach budżetu państwa),  
a w drugim przypadku (zakupy sprzętu komputerowego) zmieniło się jedynie źródło 
finansowania, tj. sprzęt zakupiono w ramach wydatków bieżących. 

(dowód: akta kontroli str. 378-380, 392-440, 472-490) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu środków 
europejskich poniesionych w 2018 r. w GUS (dysponent III stopnia) w kwocie 107,7 tys. zł 
(wydatki bieżące), które stanowiły 2,6% wydatków budżetu środków europejskich w części 58 
i 7,1% wydatków GUS (dysponent III stopnia).  
 (dowód: akta kontroli str. 1466-1470, 1472-1476b Płyta CD nr 4, 1477-1479 Płyta CD nr 6, 
1483-1485 Płyta CD nr 8 ) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10 - dalej ustawa Pzp 
w odniesieniu do dwóch postępowań o zamówienia publiczne udzielonych przez GUS 
(dysponent III stopnia), przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. 
W wyniku przeprowadzonych badań 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 badanych postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 1466-1470, 1476-1472 Płyta CD nr 4, nr 6 i nr 7) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
8  Zamówienie publiczne w ramach projektu Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)  

w ramach POPC 2014-2020 – działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 
9  Rachunki satelitarne zawierają dodatkowe informacje w ramach rachunków narodowych, które są częścią 

rozbudowanego systemu informacji o gospodarce. 
10 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Ustalone 

nieprawidłowości 



 

9 

2.3 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W wyniku realizacji wydatków w części 58: 

 wydano łącznie 376 pozycji (roczniki statystyczne, informacje i opracowania statystyczne 
np. z okazji 100-lecia GUS, roczniki branżowe, studia i analizy statystyczne), 

 zrealizowano zaplanowane zadania w ramach 13 prac metodologicznych, 

 udostępniano dane statystyczne w ramach współpracy z wyspecjalizowanymi w dziedzinie 
statystyki organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. 

W efekcie zrealizowanych przez dysponenta części 58 wydatków majątkowych  
(6 816,1 tys. zł) m.in.: 

 przebudowano budynek Urzędu Statystycznego w Opolu (2 161,6 tys. zł), 

 w Centrum Informatyki Statystycznej dokonano modernizacji sprzętowej infrastruktury 
operacyjnej bazy mikrodanych (1 280,4 tys. zł) 

 zakupiono system publikacji usług w internecie (638,2 tys. zł), 

 wymieniono okna i drzwi w siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (552,3 tys. zł), 

 przeprowadzono remont dachu, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono oświetlenie na 
oświetlenie w technologii LED wraz z wymianą przewodów instalacji odgromowej oraz 
przeprowadzono modernizację systemu grzewczego w oddziale w Wałbrzychu  
(479,2 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 124-134, 331-333, 378-380) 

W wyniku realizacji projektów w ramach PO WER opracowano m.in. koncepcję ogólną 
systemu monitorowania usług publicznych, raport dotyczący identyfikacji i analizy 
użyteczności istniejących źródeł danych dotyczących ekonomii społecznej, zidentyfikowano 
listę potrzeb informacyjnych regionalnych ośrodków pomocy społecznej dotyczących 
poszczególnych grup podmiotów ekonomii społecznej niezbędną do weryfikacji dostępnych 
źródeł danych oraz identyfikację występujących luk informacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 323-328, 331-333, 392-440, 567-594) 

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, 1.11.2 − Prowadzenie krajowych rejestrów 
urzędowych  
i 11.4.2 − Pozamilitarne przygotowania obronne, pod względem prawidłowości określenia 
celów i mierników ich realizacji oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało, że: 

 cele zadań i podzadań oraz mierniki zostały określone zgodnie z wymogami noty 
budżetowej11, 

 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., tj. 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, osiągnęły założony poziom 100%, 

- podzadania 1.11.2, tj. kompletność rejestrów urzędowych osiągnął założony 
poziom 100%,  

- podzadania 1.11.1, tj. wskaźnik skuteczności podejmowanych działań  
w zakresie realizacji badań, udostępniania informacji i prac rozwojowych 
zrealizowano nieznacznie poniżej planu (planowano 99,8%, zrealizowano 
98,86%) m.in. z uwagi na przesunięcie zakończenia dwóch badań na rok 2019 

                                                      
11 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. z 2017 r. poz. 1154).  
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w działaniu stanowiącym element składowy podzadania; wydatki ogółem w tym 
podzadaniu zostały zrealizowane w 98,53%. 

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

- podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne - miernik: procent 
realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych, osiągnął wartość 100%. 

 (dowód: akta kontroli str.1065-1116) 

Szczegółowym badaniem objęto także stopień realizacji rzeczowych wskaźników produktu  
w dwóch projektach realizowanych w ramach POWER oraz SMUP. Badanie wykazało,  
że w przypadku projektu SMUP, w pełni zrealizowano  wartości wskaźników produktu  
i rezultatu określone we wnioskach o dofinansowanie. W przypadku projektu POWER – 
wskaźniki osiągane były adekwatnie do zaawansowania projektu, a ich poziom osiągnięcia na 
koniec roku 2018 wskazuje na terminowe ich zakończenie i osiągnięcie celu.  

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 zaangażowania 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 prowadzenie kontroli wewnętrznych i audytowych, których wyniki były 
podstawą do formułowania zaleceń do podmiotów kontrolowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 510-519, 979-980, 1476-1482 Płyta CD nr 4, nr 6 i nr 7,1483-1485 
Płyta CD nr 8) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Kontrola 
wykazała, że zostały one poniesione w granicach planu finansowego w sposób celowy, 
gospodarny i terminowy, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. 

3. Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych łącznych sprawozdań budżetowych za 
2018 r. przez dysponenta części 58 – GUS i sprawozdań jednostkowych GUS (dysponenta III 
stopnia): 

 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), 

oraz 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). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 58 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (GUS dysponent III stopnia) były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Szczegółowe badanie systemu kontroli zarządczej w zakresie sporządzania sprawozdań 
(obejmujące m.in. stosowanie w praktyce przyjętych procedur dla zapewnienia ich 
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prawidłowości) nie wykazało nieprawidłowości w tym zakresie. Wyżej wymienione 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym  
i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 223-317, 381-384, 520-566, 626-821, 917) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 58 
sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo a kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych dysponenta III stopnia  były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej.   

VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora jednostki 
organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego 
zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, dnia            kwietnia 2019 r. 

 
Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 
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