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I. Dane identyfikacyjne 
Główny Urząd Statystyczny, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa (dalej: 
Urząd lub GUS). 

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

 

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 Dorota Paszkiewicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/29/2021 z 15.01.2021 r.  

 Mariusz Czarnecki, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/24/2021 z 14.01.2021 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2020, 
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 
stopnia2).  

Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 

kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych, 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do dochodów 

i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- 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 
publicznych3 (dalej: ufp), w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 58 – Główny Urząd Statystyczny. 
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,  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Dalej: Centrala GUS. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
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- 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 
budżetowego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 58 limitów wydatków,  
w tym limitów środków na wynagrodzenia, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków GUS (dysponenta III stopnia), 

- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Głównego 
Urzędu Statystycznego i dla części 58, 

- analizy stanu zobowiązań, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

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

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 58 – Główny Urząd Statystyczny 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2020 r. 
Głównego Urzędu Statystycznego (dysponenta III stopnia). 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.  
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III. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w części 58 – Główny Urząd Statystyczny.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że wydatki zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. 
Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
zostały sporządzone prawidłowo.  

Sprawowane przez dysponenta części 58 nadzór i kontrola nad wykonaniem 
budżetu, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ufp, były skuteczne. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej6 dochody budżetu państwa w części 58 zostały zaplanowane 
w kwocie 2 207,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 1 958,4 tys. zł, 
tj. niższej o 11,3%, niż kwota planowana. Pochodziły one głównie z wpływów 
z tytułu: 

 udostępniania danych statystycznych, interpretacji w zakresie klasyfikacji 
i nomenklatur, danych z rejestru REGON – 1 218 tys. zł, 

 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 210 tys. zł, 

 wynajmu powierzchni biurowej i pomieszczeń – 165 tys. zł, 

 przygotowania danych z rejestru TERYT – 128 tys. zł, 

 sprzedaży publikacji, wydawnictw GUS i urzędów statystycznych oraz ich 
prenumeraty – 58 tys. zł. 

W porównaniu do 2019 r. dochody zmniejszyły się o 21,1% (o 524,1 tys. zł), przede 
wszystkim z powodu:  

 niższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z realizacji usług z tytułu 
udostępniania baz i banków danych oraz danych statystycznych świadczonych 
odpłatnie podmiotom zewnętrznym z powodu coraz większej ilości danych 
udostępnianych przez jednostki nieodpłatnie w sieci Internet,  

 niezrealizowania w 2020 r. zadań obejmujących m. in. przeprowadzenie 
szkolenia dla Expertise France oraz organizację wizyty studyjnej dla Gopa 
Consultant, 

 braku możliwości potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia 
wykonawcy stosownie do art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

                                                      
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 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 w formie opisowej.  

5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

6 Ustawa budżetowa na rok 2020 r. z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 571, ze zm.). 
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych7. 

Zrealizowane przez dysponenta III stopnia dochody w 2020 r. wyniosły 
1 024,0 tys. zł i były niższe od planowanych o 13,2% (o 156 tys. zł). Niższa 
realizacja planu dochodów wynikała głównie z niższych, niż zaplanowano wpływów 
z tytułu udostępniania danych statystycznych świadczonych odpłatnie podmiotom 
zewnętrznym z powodu większej ilości danych udostępnianych nieodpłatnie w sieci 
Internet oraz niższych, niż przewidywano wpływów z tytułu zwrotu wydatków 
poniesionych w latach poprzednich ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 

(akta kontroli str. 25, 33, 86-97, 99-105) 

W GUS nie wystąpiły dochody wynikające z przepisów ustawy z dnia 2 marca 
2020 r., pochodzących z kar pieniężnych stanowiących dochód budżetu państwa, 
o których mowa w art. 15zzzj, 15zzzk, 15zzzl, 15zzzn, 15zzzo ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 42) 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 58 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
1 476,4 tys. zł, w tym zaległości netto stanowiły kwotę 452,8 tys. zł. W porównaniu 
z rokiem 2019, należności ogółem były wyższe o 835,6 tys. zł, a zaległości były 
niższe o 55,6 tys. zł. Zaległościami były głównie niezapłacone kary z tytułu 
niedotrzymania warunków umowy (13,9 tys. zł), odsetki od należności sądowych 
oraz odsetki dotyczące czynszu dzierżawy i niezapłaconych kar (łącznie odsetki: 
64,6 tys. zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (198,5 tys. zł), kary i odszkodowania 
wynikające z umów (21,6 tys. zł). 

W porównaniu do 2019 r. wzrosły należności (w tym zaległości) z tytułu naliczonych 
kar za niedotrzymanie warunków umów na wykonanie usług oraz odsetek za 
nieterminowe regulowanie należności. 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27, w GUS (dysponent III stopnia) 
wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1 162,45 tys. zł, w tym 
zaległości netto w kwocie 162,4 tys. zł. W porównaniu z 2019 r. należności były 
wyższe o 828,7 tys. zł, natomiast zaległości były niższe o 42,0 tys. zł. Zaległości 
dotyczyły nieopłaconych faktur za czynsz (108,5 tys. zł), odsetek od należności 
dochodzonych na drodze sądowej (48,4 tys. zł), rozliczeń z lat ubiegłych (3,8 tys. zł) 
oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (1,7 tys. zł).  

GUS (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 odniesieniu do należności z tytułu kar za niedotrzymanie 
warunków umowy przez wykonawców – z uwagi na przepisy art. 15 r1 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. nie zostały potrącone z wynagrodzenia wykonawców.  
GUS będzie dochodził swoich należności, zgodnie z przepisami ww. ustawy. 
Do każdej z not księgowych zostały wystawione wezwania do zapłaty. 

W części 58 nie wystąpiły przypadki odraczania należności oraz nie rozkładano 
spłat należności na raty. W 2020 roku w ramach tej części budżetu państwa miało 
miejsce umorzenie należności w Urzędzie Statystycznym w Łodzi8.  

                                                      
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.; dalej: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
8 W wyżej wspomnianej sprawie zapadł wyrok sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi 

nakazujący zapłatę kwoty 13 772,38 zł z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy oraz kwotę 2 400,00 
zł z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego. US w Łodzi w listopadzie 2014 roku przekazał 
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(akta kontroli str. 25, 33, 37,90-97, 99-105, 475-484) 

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 
605 289,9 tys. zł, co stanowiło 94,7% planu po zmianach9 (639 100,0 tys. zł).  

W porównaniu do roku 2019 r. wydatki wzrosły o 111 888,4 tys. zł, tj. o 22,7% 
głównie z powodu realizacji większej liczby zadań związanych z przeprowadzeniem 
Powszechnego Spisu Rolnego 202010 oraz przygotowaniem Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 202111. W ramach zadań spisowych m.in.: 

 przekazano gminom dotacje (w 2019 r. przeprowadzony został jedynie pierwszy 
spis próbny do NSP 2021, w którym uczestniczyły dwa województwa – po jednej 
gminie w każdym), 

 ponoszono koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace 
spisowe, w tym pracowników urzędów statystycznych przeprowadzających 
ankiety z respondentami w formie wywiadu telefonicznego, 

 zrealizowano większą niż w 2019 roku, liczbę szkoleń dla pracowników GUS, 

 sfinansowano umowy zlecenia, zawarte z rachmistrzami za realizację wywiadów 
spisowych (w 2019 r. nie były zawierane), 

 ponoszono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, 
materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (pozwalających na 
przeprowadzenie kampanii promujących spisy oraz przygotowanie infrastruktury 
umożliwiającej sprawne przeprowadzenie spisów). 

Zrealizowane wydatki GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 112 755,4 tys. zł, 
co stanowiło 97,1% planu po zmianach (116 153,5 tys. zł). W porównaniu do roku 
2019 zmalały one o 31 144,5 tys. zł, tj. o 21,6%. 

Zmniejszenie w odniesieniu do planu, jak i roku ubiegłego, wynikało z rezygnacji 
z zadań (konferencje krajowe i zagraniczne, podróże służbowe, szkolenia 
stacjonarne) lub częściowego odstąpienia od ich realizacji (zakup materiałów 
biurowych i eksploatacyjnych, usług konserwacyjnych budynku GUS) ze względu na 
wystąpienie pandemii COVID-19.  

    (akta kontroli str. 25-28, 42, 48, 51-52, 75-84, 90-97, 485) 

W związku z komunikatem12 o wejściu w dniu 9 października 2020 r. ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym 
skutkom COVID-19, GUS zgłosił środki do tzw. wydatków „niewygasających” 
z upływem roku budżetowego 2020 w łącznej kwocie 447,7 tys. zł na realizację 
zadania pn. „Zakup 80 zestawów komputerów all-in-one na potrzeby zapewnienia 

                                                                                                                                       
sprawę do windykacji komorniczej. W lutym 2016 roku do US w Łodzi wpłynęło postanowienie Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W wyniku 
przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego komornik stwierdził całkowitą bezskuteczność egzekucji, 
jednocześnie zwiększając należność wobec US w Łodzi o kwotę 600,00 zł tytułem kosztów postępowania 
egzekucyjnego. 

9 Zaplanowane wydatki zostały w trakcie roku zwiększone środkami z rezerw celowych budżetu państwa 
o kwotę 1 549,8 tys. zł. 

10 Dalej: PSR 2020. 
11 Dalej: NSP 2021. 
12 Ministra Finansów, znak: BP2/K/3/2020. 
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nagród w organizowanym przez Prezesa GUS konkursie na gminy o najwyższym 
wskaźniku w kanale samospisu z okazji PSR 2020”. Wydatek ten został 
zrealizowany 29 stycznia 2021 r.  

(akta kontroli str. 90-97, 99-105) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 58 w 2020 r. wyniosły 363 110,5 tys. zł (98,9% 
planu po zmianach) i były wyższe od wydatków poniesionych w 2019 r. 
o 41 388,5 tys. zł (tj. o 11,4%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 
jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wynosiło 5 689 zł (według kwartalnego 
sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) i w porównaniu 
z przeciętnym wynagrodzeniem w 2019 r. (4 953 zł) było wyższe o 736 zł, 
tj. o 12,9%.  

Przeciętne zatrudnienie (według sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty) 
w 2020 r. w części 58 wyniosło 5 319 osób i było o 94 osób niższe, niż w 2019 r. 
(5 413 osób). Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagradzania wynosiło 1 594 osoby (o 24 osoby mniej, 
niż w 2019 r.), a w grupie osób będących członkami korpusu służby cywilnej 
wynosiło 3 724 osoby (o 69 osób mniej niż w 2019 r.).  

Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego 
spowodowane było naturalną fluktuacji kadr, odejściem pracowników na emeryturę 
oraz celowo prowadzoną polityką kadrową. Podyktowana jest ona zarówno 
poziomem wynagrodzeń oferowanych przez statystykę publiczną, których wysokość 
ma największy wpływ na podejmowanie przez pracowników decyzji o odejściu 
z pracy, jak również koniecznością dotrzymania terminu i wysokiego poziomu 
realizowanych zadań. W celu zagwarantowania ciągłości realizowanych prac 
dyrektorzy jednostek powierzają część obowiązków należących do osób 
rozwiązujących stosunek pracy, pracownikom zatrudnionym, co w konsekwencji 
prowadzi do stałego zmniejszania zatrudnienia. Jednocześnie uwolnione w ten 
sposób środki pozwalają na podniesienie pracownikom wysokości wynagrodzeń.  

(akta kontroli str. 30-32, 48, 62-65) 

W 2020 r. umowy zlecenia na wykonywanie zadań na rzecz GUS wykonywało, 
w przeliczeniu na pełne etaty, łącznie 9 osób, z których żadna nie była 
pracownikiem GUS. W 2019 r. zadania takie wykonywały 54 osoby, w tym 35 
pracowników GUS. Wydatki na umowy zlecenia w 2020 r. wynosiły 149,1 tys. zł 
i były niższe o 104,8 tys. zł, niż w roku 2019 (253,9 tys. zł) 13. 

(akta kontroli str. 30-32, 48, 62-65, 485) 

W budżecie państwa w części 58 zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 
6 699 tys. zł, co stanowiło 95,0% planu po zmianach (7 054 tys. zł). W ramach 
pierwotnie zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych (8 018 tys. zł) planowano 
realizację 10 zadań. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z jednego zadania 
na kwotę 767 tys. zł, a w związku z oszczędnościami przy realizacji pozostałych 
zadań, wprowadzono do planu 36 nowych zadań o łącznej wartości 4 468 tys. zł.  

(akta kontroli str. 38-41, 48, 53-61, 472-474) 

W 2020 r. w części 58 z otrzymanych środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 
27 633,6 tys. zł wydatkowano 26 532,5 tys. zł, tj. 96,0%, w tym w GUS (dysponent 
III stopnia) wydatkował 25 377,9 tys. zł, tj. 99,9% kwoty otrzymanej 
(25 380,6 tys. zł). Środki z rezerw przeznaczono głównie na zadanie 
pn.: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”, realizowane 

                                                      
13 Dane dotyczą umów zleceń trwających 6 miesięcy lub dłużej lub powtarzanych nieprzerwanie przez ten okres. 
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–202014 
oraz sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników 
zaangażowanych w realizację umów grantowych. 

Szczegółowym badaniem objęto wydatkowanie środków u dysponenta cz. 58, 
przyznanych z poz. 8 rezerwy celowej, na kwotę 1 584,6 tys. zł (tj. 5,7% środków 
otrzymanych z rezerwy celowej) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku głównego Urzędu Statystycznego” w ramach POIiŚ 2014-2020. Środki te 
zostały wykorzystanie zgodnie z celem. 

(akta kontroli str. 26, 34, 48-50, 68-73, 471-474) 

Prezes GUS, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, w związku 
z nadmiarem środków - niezwłocznie po ustaleniu przesłanek - podjął osiem decyzji 
o blokowaniu wydatków na łączną kwotę 28 988,5 tys. zł, w tym środków 
pochodzących z rezerw celowych na kwotę 959,5 tys. zł. Blokady wprowadzono 
w związku z: 

 brakiem możliwości realizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz niektórych 
zamówień publicznych i prac remontowych planowanych na 2020 rok, z uwagi 
na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID–19,  

 uzyskaniem niższych kwot zawartych umów na wykonanie robót, jak również 
z powodu unieważnienia postępowania przetargowego. 

 (akta kontroli str. 26, 34, 48-50, 68-73, 366, 471) 

Zobowiązania w części 58 na koniec 2020 roku wyniosły 28 426,5 tys. zł i były 
wyższe o 12,1% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 roku (25 366 tys. zł). 
Największy udział stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi (27 095,1 tys. zł), z tytułu zakupu usług pozostałych 
(701,7 tys. zł) oraz zakupu energii (375,6 tys. zł). Zobowiązania wymagalne nie 
wystąpiły.  

(akta kontroli str. 472-474) 

W 2020 r. dysponent części 58 przekazał gminom dotacje na realizację zadań 
w związku z realizacją PSR 2020 i drugiego spisu próbnego przed NSP 2021, 
w kwocie 70 509 tys. zł. Dotacje te zostały wykorzystane w wysokości 54 905 tys. zł, 
tj. 77,9% kwoty przekazanej. 

Ustalono, że dysponent części 58 za pośrednictwem pracowników urzędów 
statystycznych właściwych dla miejsc położenia każdej z gmin sprawdzał na bieżąco 
poprawność wykonywania przez gminy zleconych zadań. Wykorzystanie 
udzielonych dotacji weryfikowano również poprzez analizę kwartalnych sprawozdań 
Rb-5015. 

Szczegółowe badanie dotacji w łącznej kwocie 14 314,2 tys. zł (tj. 19,9% wydatków 
na dotacje zrealizowanych w 2020 r. w części 58) przekazanych Gminnym Biurom 
Spisowym16 na zadania spisowe wykazało, że powyższe środki zostały terminowo 
przekazane dla GBS na zadania związane z realizacją na ich terenie PSR 2020 
i drugiego spisu próbnego NSP 2021, na podstawie zawartych umów, a realizacja 
celów udzielonej dotacji weryfikowana była na bieżąco. Sprawdzanie poprawności 
wykonywanych przez gminy zadań dokonywane było przez pracowników urzędu 
statystycznego właściwego dla miejsca położenia każdej z gmin. Na dotacje 

                                                      
14 Dalej: POIiŚ 2014-2020. 
15 Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 
16 Dalej: GBS. 
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wykorzystano środki w łącznej wysokości 10 922,9 tys. zł, a pozostała kwota została 
terminowo zwrócona na rachunek budżetu państwa.  

(akta kontroli str. 90-97, 99-105, 471) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu 
państwa u dysponenta III stopnia w kwocie: 24 405,1 tys. zł (w tym wydatki bieżące: 
3 784,6 tys. zł oraz wydatki majątkowe: 20 620,5 tys. zł). Wydatki te stanowiły 4,0% 
wydatków w części 58 i 21,6% wydatków dysponenta III stopnia. Doboru próby 
wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych dotyczących 
pozapłacowych wydatków kontrolowanej jednostki. Próba wylosowana metodą 
monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) 
obejmowała 37 dowodów księgowych na kwotę 23 107,9 tys. zł. Próba wydatków 
dobranych celowo (wg osądu kontrolera) obejmowała sześć dowodów księgowych 
na kwotę 1 268,7 tys. zł oraz sześć umów zleceń na kwotę 28,5 tys. zł17.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie 
z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami, na zadania służące 
realizacji celów jednostki. 

       (akta kontroli str. 38-41, 123, płyta DVD1 poz. 276-826) 

Badaniem objęto również prawidłowość stosowania procedur realizacji zamówień 
publicznych w odniesieniu do dwóch postępowań18 (o łącznej wartości 
2 396,9 tys. zł), prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych19 w formie przetargu nieograniczonego oraz 
jednego postępowania20 (o wartości 118,1 tys. zł), przeprowadzonego bez 
stosowania ustawy Pzp, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w GUS21. W wyniku analizy badanych postępowań, nie 
stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp. 

 (akta kontroli str. 72-73, 107-122, płyta DVD1 poz. 839-1109) 

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 39 580,8 tys. zł, co stanowiło 96,0% planu po zmianach 
(41 229,9 tys. zł), w tym wydatki majątkowe wyniosły 26 360,6 tys. zł, tj. 98,7% 
planu po zmianach (26 708,5 tys. zł). Niepełne wykonanie wydatków wynikało 
z mniejszego zaangażowania środków na wynagrodzenia dla pracowników 
spowodowanego brakiem możliwości wykonywania zadań wymagających 
bezpośredniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce 
(w związku z trwającą epidemią COVID-19 i przejściem jednostek administracji 
samorządowej na pracę w trybie zdalnym, zadania te przesunięte zostały do 

                                                      
17 Powyższa próba obejmowała dwa wydatki dotyczące przeciwdziałania pandemii COVID-19 w wysokości 

10,0 tys. zł (f-ra nr AVG/222/8/20 za nakładki na deskę sedesową, f-ra nr 0465262840 zapłata za płyn do 
dezynfekcji oraz maseczki). 

18 Nr 23/ST/SPIS/PN/2020 – zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych za łączną 
kwotę: 1 437,9 tys. zł oraz nr 40/DK/SPIS/PN/2020 – kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii 
promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 
w 2020 r. za łączną kwotę: 959,0 tys. zł. 

19 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: ustawa Pzp. 
20 Nr 35/ST/2020. 
21 Załącznik do zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego GUS z 22 czerwca 2018 r., zmienionego 

zarządzeniami Dyrektora Generalnego GUS nr 20 z 17 marca 2020 r. i nr 60 z 27 sierpnia 2020 r., zwanego 
dalej: Regulaminem. 
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realizacji w 2021 roku), jak też niewykorzystania środków finansowych 
zaplanowanych na wydatki rzeczowe w zakresie realizacji projektów operacyjnych, 
w tym służbowych wyjazdów krajowych oraz szkolenia pracowników (w związku 
z sytuacją epidemiczną). 

(akta kontroli str. 85, 90-97) 

Wydatki budżetu środków europejskich zostały poniesione na realizację: 

 w ramach POPC 2014-202022 czterech projektów: „Otwarte dane plus”, 
„Przestrzenne dane statystyczne w systemie informatycznym państwa (PDS)”, 
„Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI 
dla statystyki publicznej”, „Wrota Statystyki”, 

 w ramach POWER 2014-202023 dwóch projektów: „Zintegrowany system 
monitorowania sektora ekonomii społecznej – ZSMSES”, „System 
monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, 

 w ramach POIiŚ 2014-2020 dwóch projektów: „Termomodernizacja budynku 
GUS”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu”. 

W porównaniu do 2019 r. (13 703,5 tys. zł) wydatki budżetu środków europejskich 
w części 58 budżetu państwa wzrosły o 25 877,3 tys. zł, tj. o 288,8%. 

Zrealizowane wydatki GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 31 150,4 tys. zł, 
co stanowiło 97,0% planu po zmianach (32 125,5 tys. zł). W porównaniu do roku 
2019 (9 734,0 tys. zł) wydatki wzrosły o 21 416,4 tys. zł, tj. o 320,0%. Wzrost 
w porównaniu do 2019 roku wynikał z większego zaawansowania realizacji 
projektów, w ramach których m.in.: 

 zakupiono uniwersalną infrastrukturę sprzętowo-systemową w Centrum 
Przetwarzania Danych w GUS w ramach projektu „System Monitorowania Usług 
Publicznych – wdrożenie SMUP” (POWER), 

 z uwagi na pracę zdalną i możliwość udostępnienia pomieszczeń zrealizowano 
większy zakres prac w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
Głównego Urzędu Statystycznego” (POIiŚ), 

 rozpoczęto projekt pn.: „Wrota Statystyki” (POPC), w zakresie którego wydatki 
były ponoszone od lutego 2020 roku, 

Prezes GUS, w związku z nadmiarem środków i brakiem możliwości ich 
wydatkowania, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął – 
niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek - decyzję o blokowaniu wydatków 
w budżecie środków europejskich na kwotę 1 105,8 tys. zł.  

      (akta kontroli str. 25, 29, 90-97) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu 
środków europejskich u dysponenta III stopnia (Centrali GUS) w kwocie: 
18 628,8 tys. zł (w tym wydatki bieżące: 520,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe: 
18 108,8 tys. zł). Wydatki te stanowiły 3,1% wydatków w części 58 i 16,5% 
wydatków dysponenta III stopnia (Centrala GUS). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie 
z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami na zadania służące 
realizacji celów jednostki. 

                                                      
22 Programu Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. 
23 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 
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(akta kontroli str. 123, płyta DVD1 poz. 276-826) 

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

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

3.1 Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 
2020 r. przez dysponenta części 58 – GUS i sprawozdań jednostkowych GUS 
(dysponent 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 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 (dysponent 
trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość  
i rzetelność sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Sprawozdania przedstawiają wiarygodne dane o dochodach 
i wydatkach oraz związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. 

(akta kontroli str. 124-365, 470, płyta DVD1 poz. 226-264, 475-477, 481-484) 

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

3.2 Księgi rachunkowe  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych GUS (dysponent III stopnia), 
przeprowadzono na próbie 74 zapisów księgowych o łącznej wartości 
23 730,9 tys.  zł, wylosowanych metodą monetarną, która została uzupełniona 
11 zapisami o łącznej wartości 7 070,8 tys. zł, wyselekcjonowanymi na podstawie 
przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. Ustalono, 
że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi 
dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, 
że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
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należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań przez dysponenta III stopnia prowadzone były nieprawidłowo. 

Organizacja rachunkowości i system kontroli zarządczej zapewniają w sposób 
racjonalny prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

(akta kontroli str. 124-365, 475-477, 481-484, płyta DVD1 poz. 1-38, 43-107, 192-
218, 265-826, 827-838) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo, a kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych objętego kontrolą dysponenta III stopnia były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W księgach rachunkowych 
ujmowano wynikające z dowodów papierowych wartości (kwoty) operacji, na 
kontach księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, a zapisy były 
przyporządkowane do właściwych okresów sprawozdawczych. Nie stwierdzono 
niepoprawnych zapisów w zakresie danych identyfikacyjnych, opisu lub wartości 
operacji, dat operacji, dowodu, zapisu, a także błędów w zakresie mechanizmów 
kontroli dotyczące akceptacji (merytorycznej i formalno-rachunkowej). 

V. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

VI. 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 piśmie24 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa,           kwietnia 2021 r. 

 

 
Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 
Małgorzata Motylow 

 
 

........................................................ 
podpis

                                                      
24 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 
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