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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 64 – Główny Urząd Miar1 

Jednostka 
kontrolowana 

Główny Urząd Miar 

ul. Elektoralna 2, 00-001 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Dobieszewski  

p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar od dnia 26 września 2018 r. 

Włodzimierz Lewandowski  

Prezes Głównego Urzędu Miar od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 25 września 2018 r. 
(dowód: akta kontroli str. 4) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Izabela Osemek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/25/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

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 64 – Główny Urząd Miar oraz 
ocena wykonania planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tej części 
budżetu państwa. 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, 

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań.  

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:  

                                                      
1  Dalej: GUM lub Urząd. 
2  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
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- analiza porównawcza wykonania planu dochodów, w tym stanu należności 
pozostałych do zapłaty, 

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

- kontrola prawidłowości zmian budżetu w części 64-GUM w trakcie roku 
budżetowego, w tym zmian wynikających z przyznania rezerw celowych, 

- analiza wybranej próby wydatków dysponenta trzeciego stopnia (dalej też: 
centrali GUM), 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

- analiza stanu zobowiązań, 

- kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

- analiza prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 

- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach 
miar, probiernictwa i kas rejestrujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podstawowym celem GUM jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej 
dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Cel ten realizowany jest głównie 
poprzez budowę, utrzymywanie i modernizację wzorców pomiarowych legalnych 
jednostek miar powiązanych z międzynarodowym systemem miar (SI). 
W kompetencji GUM znajdują się także zagadnienia związane z badaniem 
i cechowaniem wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na 
terytorium Polski oraz z badaniem i potwierdzaniem kas rejestrujących pod 
względem spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą 
odpowiadać kasy rejestrujące.  

GUM przyjął w 2017 r. do realizacji Czteroletni Strategiczny Plan Działania 
Głównego Urzędu Miar na lata 2018-2021, którego kształt jest wynikiem m.in. 
zaleceń i wniosków Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych podczas kontroli 
oceny realizacji strategii na lata 2010-2015.3 

Dysponentem głównym części 64 budżetu państwa jest Prezes Głównego Urzędu 
Miar. W części 64 jest dwunastu dysponentów III stopnia: Dyrektor Generalny GUM, 
dziewięciu dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar (OUM) i dwóch dyrektorów 
Okręgowych Urzędów Probierczych (OUP). Dyrektor Generalny GUM jest 
dysponentem III stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków 
przez centralę GUM w ramach rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej. 

                                                      
3  Dotyczy kontroli NIK nr KGP.410.009.01.2016, P/16/020 – Realizacja Strategii Głównego Urzędu 

Miar na lata 2010-2015. 
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W 2018 r. w części 64 – GUM dochody wyniosły 69 667,6 tys. zł, z tego 
60 715,9 tys. zł (87,2%) zrealizowano w rozdziale 75007- – Jednostki terenowe 
podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej (dalej także: 
jednostki terenowe), a pozostałą kwotę dochodów 8 951,6 tys. zł (12,8%) pobrała 
centrala GUM.  

Wydatki budżetu państwa w części 64 – GUM zrealizowano w wysokości 
164 479,8 tys. zł, z tego 114 420,3 tys. zł (69,6%) zrealizowały jednostki terenowe, 
zaś 50 059,5 tys. zł (30,4 %) – centrala GUM. Wykonanie wydatków budżetu 
środków europejskich w 2018 r. wyniosło 67,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 595-647, 649-660) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa 
w 2018 r. w części 64 – Główny Urząd Miar. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych w żadnym z obszarów 
wskazanych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane w 2018 r. w części 64 – GUM dochody budżetowe wyniosły 
69 667,6 tys. zł i były wyższe o 4,2% (2 841,6 tys. zł) od planowanych w ustawie 
budżetowej5 w kwocie 66 826 tys. zł. Stanowiło to 98,3% dochodów uzyskanych 
w 2017 r. (70 875,8 tys. zł). 

Wyższe wykonanie dochodów w 2018 r. w porównaniu do planu spowodowane było 
wydaniem większej liczby zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym, przeprowadzeniem większej liczby 
egzaminów z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych oraz większą liczbą 
przyrządów zgłoszonych do czynności metrologicznych, m.in. do legalizacji 
przyrządów pomiarowych. Znaczną część dochodów, tj. 45,0% (71,7 tys. zł) 
dochodów –centrali GUM oraz 82,61% (485,6 tys. zł) dochodów jednostek 
terenowych GUM stanowiły wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania 
należności, przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych6. Od dnia nabycia uprawnienia do odsetek 
wierzycielowi przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro. 

Na koniec 2018 r. w części 64 – GUM pozostały do zapłaty należności, w całości 
zaległe, w kwocie 7 384,6 tys. zł, z tego w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej – w kwocie 1 658,3 tys. zł (22,5%) 
i w rozdziale 75007 – Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom 
administracji rządowej – w kwocie 5 726,3 tys. zł (77,5%). 

Należności GUM w 2018 roku w porównaniu z 2017 r. były niższe o 1 091,1 tys. zł, 
tj. o 12,9%. Wpływ na to miała m.in. obowiązująca od dnia 2 czerwca 2017 r. zmiana 

                                                      
4  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 w formie opisowej. 

5  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz.291). Dalej: ustawa 
budżetowa. 

6  Dz.U. z 2016 r. poz. 684. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach7, która wprowadziła zasadę, iż 
czynności legalizacyjne wykonywane są dopiero po dokonaniu przez wnioskodawcę 
zapłaty należnych opłat. W przeciwnym wypadku wniosek pozostaje bez 
rozpoznania. Ponadto do zmniejszenia zaległości w dochodach przyczyniło się 
także naliczanie rekompensat za koszty odzyskiwania należności w przypadku 
opóźnienia w płatności. 

W 2018 r. nie stwierdzono zaniechań w poborze należności, żadne należności nie 
uległy przedawnieniu, a GUM nie dokonywał odroczeń poboru oraz rozkładania na 
raty spłaty należności z tytułu opłat. 

(dowód:  akta kontroli str. 649-652, 810-817) 

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

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 64 – GUM zostały zrealizowane w kwocie 
164 479,8 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach. W porównaniu  z 2017 r. 
nastąpił wzrost wydatków o 17 587,7 tys. zł, tj. o 12,0%. 

Wydatki zrealizowano w czterech grupach ekonomicznych: Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych (526,6 tys. zł), Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
(141 935,9 tys. zł), Wydatki majątkowe (22 004,9 tys. zł) oraz Wydatki na 
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (12,3 tys. zł). 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,9% planu po 
zmianach. W centrali GUM dotyczyły one głównie:  

- wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych z tytułu reorganizacji jednostki 
(77,7 tys. zł),  

- wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (60,4 tys. zł), 

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (21,5 tys. zł).  

Ponadto w 2018 r. GUM zapłacił kwotę 16,4 tys. zł odszkodowania z tytułu 
wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi Urzędu8. Wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych były wyższe o 16,8% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 
Na podstawie sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
za 2018 r. stwierdzono, że dominującą pozycję (66,2%) w strukturze wydatków 
bieżących w części 64 – GUM stanowiły wynagrodzenia, zrealizowane w wysokości 
94 033,8 tys. zł. Według danych zawartych w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach od początku roku do końca kwartału IV 2018 r., przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r.wyniosło 
5 134,9 zł. 

Według ww. sprawozdania Rb-70, przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2018 r. 
w części 64 – GUM w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1 527 osób i było 
mniejsze w porównaniu z przeciętnym zatrudnieniem w 2017 r. o 21 osób. 
W rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji 

                                                      
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 376, ze zm. Dotyczy zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. poz. 976). Przepis wszedł w życie w dniu 2 czerwca 2017 r. 

8  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. Wyrok w drugiej instancji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
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rządowej zatrudnienie wyniosło 305 osób i było większe o 7 osób, a w rozdziale 
75007 – Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji 
rządowej wyniosło 1 222 osoby i było mniejsze o 28 osób w porównaniu 
z przeciętnym zatrudnieniem w 2017 r. 

Wzrost zatrudnienia w centrali GUM wynikał m.in. z realizowanych lub planowanych 
do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto 
utrzymująca się wysoka liczba wakatów, powodująca zagrożenie dla jakości 
realizowanych zadań, spowodowała konieczność zintensyfikowania działań 
rekrutacyjnych, które finanalnie przyczyniły się do zwiększenia zatrudnienia 
w centrali GUM w stosunku do 2017 r. Natomiast przyczyną zmniejszenia 
zatrudnienia w rozdziale 75007 były, jak wyjaśnił Dyrektor Biura Dyrektora 
Generalnego w GUM, niekonkurencyjne wynagrodzenia, w szczególności 
w porównaniu do sektora prywatnego oraz sytuacja na rynku pracy, które w sposób 
istotny utrudniały obsadzenie istniejących lub powstających wakatów9. 

W 2018 r. w Głównym Urzędzie Miar na umowę zlecenie zatrudnionych było pięć 
osób przeprowadzających egzaminy z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych,  
w tym czterech  pracowników Urzędu10. Wielkość wydatków poniesionych z tego 
tytułu wyniosła 35,2 tys. zł. 

Pozapłacowe wydatki w kwocie 47 912,5 tys. zł, tj. 33,8% wydatków bieżących 
jednostek budżetowych przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, 
usług remontowych i pozostałych oraz na zakup energii. 

Zrealizowane wydatki majątkowe (22 004,9 tys. zł) stanowiły 99,1% planu po 
zmianach i były wyższe o 56,9% od wykonania w 2017 r. (14 020,9 tys. zł). Wydatki 
centrali GUM w kwocie 10 727,3 tys. zł oraz jednostek terenowych w wysokości 
11 277,6 tys. zł stanowiły odpowiednio 48,7%, i 51,3% ogólnej kwoty wydatków 
majątkowych. Zakupiono m.in.: aktywny maser wodorowy, mostek rezystancyjny 
prądu przemiennego, multisensorową maszynę pomiarową, analizator 
czterokanałowy z generatorem do badań w polu swobodnym, komparator masy – 
automatyczne stanowisko pomiarowe prototypu 1 kg nr 51 wzorca państwowego. 
Zakupy były celowe i oszczędne oraz zgodne z planem wydatków i zostały 
zakwalifikowane do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej11. 

(dowód:  akta kontroli str. 529-560, 641-648, 1551-1844, 2091-2094) 

W 2018 r. plan wydatków GUM został zwiększony ze środków rezerwy celowej 
w kwocie ogółem 5 291,4 tys. zł. 

Decyzją Ministra Finansów12 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących 
o kwotę 5 000,0 tys. zł, przy czym w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 1 200,0 tys. zł, oraz 
w rozdziale 75007 – Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom 
administracji rządowej o kwotę 3 800,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 
zadań Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych urzędów miar wynikających 

                                                      
9  Pismo Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego z dnia 5 marca 2019 r.; nr BDG-SK.092.2.2019/4. 
10  Egzaminy przeprowadzano na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie 

tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 891, ze zm. ) -- uchylona z dniem 31 grudnia 
2018 r. przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. poz. 1480) oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do 
wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr 73, poz.510), uchylone z dniem 31 
grudnia 2018 r.  

11  Wydatki w ramach paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 6060 – 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz paragrafu 6580 – Wydatki 
inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. 

12  Decyzja nr MF/FG4.4143.3.165.2018.MF.4646 z dnia 15 października 2018 r. 
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z ustawy z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach. Potrzeby wydatkowe GUM były 
zgłaszane w momencie konstruowania budżetu na 2018 r., mimo to, jak wyjaśnił 
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, budżet GUM nie został zwiększony w trakcie 
prac nad ustawą budżetową na 2018 r.13. 

Środki z tej rezerwy celowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dokonano zakupu aparatury badawczo-pomiarowej na wyposażenie laboratoriów, 
m.in.: sondy przypływu powietrza, przetwornika różnicy ciśnień oraz wzorców 
widmowych. Wykonano także prace związane z bieżącym funkcjonowaniem 
i utrzymaniem infrastruktury terenowej administracji miar i administracji probierczej. 
Ponadto opłacono składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 800,0 tys. zł. 
Z powyższych środków nie wykorzystano kwoty 6,2 tys. zł powstałej w wyniku m.in. 
rezygnacji ze szkolenia oraz niezrealizowania zakupu gniazd do kondensatorów 
wzorcowych dla Laboratorium Elektryczności.  

Kolejna decyzja14 Ministra Finansów dotyczyła zwiększenia o kwotę 2 108,0 zł planu 
wydatków bieżących w rozdziale 75007 – Jednostki terenowe podległe naczelnym 
i centralnym organom administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie 
dodatków służby cywilnej dla dwóch nowo mianowanych urzędników służby cywilnej 
zatrudnionych w oddziałach terenowych GUM w Warszawie i Krakowie. Środki te 
zostały wydatkowane w 100%. 

(dowód:  akta kontroli str. 5, 42-47,100, 137-169, 529-539) 

GUM był także beneficjentem jedenastu projektów realizowanych w 2018 r. 
w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Innowacji i Badań w Metrologii 
(European Metrology Programme for Innovation and Research – EMPIR). Środki na 
realizację tych projektów w wysokości 276,7 tys. zł przekazał Minister Finansów na 
podstawie 17 decyzji. Środki zostały wykorzystane w wysokości 207,3 tys. zł 
(74,9%). Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego wyjaśnił, że niewykorzystanie kwoty 
69,4 tys. zł wynikało z mniejszej niż zaplanowano liczby wyjazdów w ramach 
projektu, a także niższych niż zakładano kosztów zakwaterowania, transportu oraz 
wydatków na zakupy bieżące. Do niezrealizowania pełnej kwoty w ramach projektów 
przyczyniły się także wahania kursu euro15.  

Minister Finansów w 2018 r., na podstawie jednej decyzji16, przekazał środki 
z rezerwy płacowej budżetu państwa w kwocie 12,6 tys. zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GUM 
zaangażowanych w realizację projektu pn. „System Wsparcia Informatycznego 
Usług Terenowej Administracji Miar” w ramach Programu Operacyjnego (PO) 
Polska Cyfrowa 2014-2020. Środki zostały wykorzystane w wysokości 12,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 62-68, 76-89, 101-135, 478-484) 

Środki z rezerw celowych zostały wydatkowane w centrali GUM, zgodnie 
z wnioskami o ich uruchomienie oraz decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian 
w budżecie państwa na 2018 rok. Wydatki poniesiono w terminach wynikających 
z umów o dofinansowanie. 

(dowód:  akta kontroli str. 6-136,478-528, 873-888) 

W 2018 r. Prezes GUM dokonywał zmian w planie finansowym Urzędu na 
podstawie 24 decyzji na łączną kwotę 14 088,6 tys. zł. Jedenaście decyzji Prezesa 
GUM na łączną kwotę 9 424,4 tys. zł dotyczyło zmian w planie wydatków 
                                                      
13  Na podstawie pisma GUM, stanowiącego odpowiedź na pismo NIK nr KGP.410.001.07.2019/5 

z dnia 26 lutego 2019 r. 
14  Decyzja nr MF/FG4.4143.3.147.2018.MF.4091 z dnia 10 października 2018 r. 
15  Pismo z dnia 26 lutego 2019 r.  
16  Decyzja nr MF/IP6.4143.3.632.2018.MF.POPC.5374 z dnia 15 grudnia 2018 r.  
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majątkowych, w ramach, których w części 64 - GUM dokonano: siedmiu przeniesień 
wydatków między dwoma rozdziałami, sześciu przeniesień w ramach jednego 
rozdziału oraz trzech przeniesień wydatków majątkowych w planie w układzie 
zadaniowym dotyczącym jednostek terenowych..  

Stosownie do postanowień art. 171 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych17 Prezes GUM uzyskał odpowiednio zgodę Ministra 
Finansów bądź poinformował go o zmianach w planie finansowym zmniejszających 
lub zwiększających wydatki majątkowe.  

(dowód:  akta kontroli str. 5, 170-247)  

Decyzją nr 6/BDG z dnia 11 maja 2018 r. Prezes GUM przeniósł 8 105,7 tys. zł 
wydatków na zakupy inwestycyjne z centrali GUM do jednostek terenowych, 
uzasadniając tę decyzję koniecznością dokonania niezbędnych zakupów, 
wynikających z potrzeb terenowej administracji miar w związku z zapisami ujętymi 
w Czteroletnim strategicznym planie działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018-
2021, zatwierdzonym i podpisanym przez ówczesnego Ministra Rozwoju – Pana 
Mateusza Morawieckiego. Przeniesienie kwoty 8 105,7 tys. zł do realizacji 
w rozdziale 75007 nastąpiło niezwłocznie po skoordynowaniu zaplanowanych 
wydatków w ramach podejścia projektowego. Zdaniem Dyrektora BDG, 
skoordynowanie tych wydatków zapewniło, że zostaną one wykorzystane celowo, 
oszczędnie i efektywnie. 

(dowód:  akta kontroli str. 189-191, 244-477) 

W związku z opisanym wyżej przeniesieniem, dokonano aktualizacji Planu zadań 
inwestycyjnych dla okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych 
na rok 2018. Wprowadzono do niego 101 zadań na łączną kwotę 6 441,7 tys. zł, 
przy czym z pięciu spośród ww. 101 zadań na kwotę 235,0 tys. zł zrezygnowano. 
Dyrektor Biura Służby Miar w GUM wyjaśnił, że przed uaktualnieniem planu zebrano 
propozycje terenowej administracji miar i administracji probierczej na łączną kwotę 
12 243 tys. zł, które, przy formułowaniu planu finansowego GUM, zostały 
ograniczone do potrzeb najbardziej priorytetowych18.  
W 2018 r. plan zadań inwestycyjnych dla okręgowych urzędów miar i okręgowych 
urzędów probierczych na 2018 r. obejmował pierwotnie 48 zadań, następnie 
w trakcie roku wprowadzono łącznie 135 zadań i zrezygnowano z realizacji 22 
zadań. Natomiast Plan zadań inwestycyjnych GUM na 2018 rok – Centrala 
obejmował 53 zadania inwestycyjne. W trakcie 2018 r. zrezygnowano z 17 zadań na 
kwotę 10 522,5 tys. zł. Wprowadzono natomiast 31 zadań na kwotę 2 596,3 tys. zł. 
Wnioski o dokonanie zmian w planie inwestycyjnym GUM zawierały merytoryczne 
uzasadnienie i wynikały m.in. z powodu unieważnienia przetargów, a także zmian 
priorytetów w zakresie potrzeb inwestycyjnych w trakcie roku. 

(dowód:  akta kontroli str. 1551-1844, 1905-1910) 

Decyzją nr 2/BDG z dnia 4 kwietnia 2018 r. Prezes GUM dokonał przeniesienia 
kwoty 2,5 mln zł z centrali GUM do jednostek terenowych w ramach wydatków 
bieżących, uzasadniając tę decyzję koniecznością przeprowadzenia niezbędnych 
remontów i zwiększenia wydatków bieżących dla Okręgowych Urzędów Miar 
i Okręgowych Urzędów Probierczych. Przeniesienia dokonano z uwagi na nieujęcie 
w tym rozdziale potrzeb w odpowiedniej kwocie w trakcie prac rządowych 
i parlamentarnych nad ustawą budżetową na 2018 rok. 

(dowód:  akta kontroli str. 529-531, 820-842) 

                                                      
17  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. Dalej: ustawa ofp. 
18  Pismo z dnia 20 marca 2019 r. 
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Ze zrealizowanych w centrali wydatków w kwocie 50 055,5 tys. zł szczegółowym 
badaniem objęto 51 wydatków na łączną kwotę 9 075,2 tys. zł, stanowiącą 18,1% 
wydatków w tym rozdziale i 5,5% wydatków ogółem w części 64 – GUM. Doboru 
próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom 
budżetowym oraz wydatkom powyżej kwoty 500 zł dysponenta trzeciego stopnia. 
Próba została wylosowana metodą monetarną19. Badaniem objęto 22 wydatki 
majątkowe na kwotę 7 213,8 tys. zł oraz 29 pozapłacowych wydatków bieżących na 
kwotę 1 861,4 tys. zł. Poprzez dobór celowy zbadano ponadto siedem wydatków 
bieżących20 w łącznej kwocie 57,0 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
w wysokościach kwot ujętych w planie finansowym, realizując zakupy i usługi 
określone w planie zadań inwestycyjnych jednostki. W badanej próbie wydatków nie 
wystąpił przypadek nieterminowej płatności skutkującej zapłaceniem odsetek, kar 
lub opłat. Wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonymi w ustawie ofp oraz aktach wykonawczych. 
W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele określone w Planie działalności 
GUM na 2018 r., m.in. w zakresie zapewnienia technologicznie zaawansowanych 
wzorców pomiarowych w celu efektywnego działania polskiej gospodarki, 
pogłębionej współpracy oraz transferu wiedzy i technologii wynikających 
z rosnących potrzeb polskiego przemysłu i społeczeństwa. Zrealizowano także 
zadania Prezesa GUM określone w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 
Prawo o miarach.21 

 (dowód:  akta kontroli str. 818-819, 889-933, 1545-1550, 1845-1855, 1914-2090) 

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków, w ramach prowadzonych w latach 
2017 – 2018 przez GUM postępowań o zamówienia publiczne, wybrane zostały 
celowo trzy postępowania22 na łączną kwotę 1 899,4 tys. zł23. Postępowania 
dotyczyły następujących zadań: 

- Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu 
i częstotliwości,  

- Modernizacja pomieszczenia 028 i 029,  

- Dostawa aktywnego masera wodorowego. 

 Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych24, jak również nieprawidłowości w zakresie wyboru trybu 
udzielania zamówień publicznych, a także nieuprawnionych przypadków wyłączenia 
stosowania ustawy Pzp. W wyniku tych postępowań zawarto umowy, zamówione 

                                                      
19  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
20  Dotyczy faktur: nr 2019067 z dnia 30 października 2018 r. (FV/2018/12/2154) na kwotę 2 352,0  € 

(10,2 tys. zł), oraz nr 314/2019 z dnia 31 października 2018 r. (FV/2018/12/2156) na kwotę 
19 580,0 CHF - kwota ogółem, wielkość wydatku poniesiona w 2018 r. 34,3 tys. zł; Zbadano 
również faktury: nr FA/2161/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. na kwotę 3 180,78 zł, nr 
FA/854/2018 z dnia 28 maja 2018 r. na kwotę 833,94 zł, nr FA/2341/2018 z dnia 
18 grudnia 2018 r. na kwotę 7 767,45 zł, nr 210/09/2018 z dnia 25 września 2018 r. na kwotę 
475,99 zł, nr 174/07/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. na kwotę 260,0 zł. 

21  Dz.U. z 2018 r. poz. 376, ze zm. 
22  Postępowania dotyczyły następujących zadań: 1. Modernizacja pomieszczeń i systemu 

klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości, 2. Modernizacja pomieszczenia 028 i 029, 
3. Dostawa aktywnego masera wodorowego. 

23  Na podstawie wartości zawartych umów (wraz z aneksami) - zadanie nr 1: 217 737,33 zł brutto, 
zadanie nr 2: 457 863,85 zł brutto, zadanie nr 3: 1 223 850,0 zł brutto. 

24  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
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urządzenia zostały odebrane i są użytkowane przez GUM. Zadania zostały 
zrealizowane, za wyjątkiem prac określonych w umowie25 na wykonanie robót 
budowalnych, obejmujących przebudowę i remont pomieszczeń piwnicznych 028 
i 029, z adaptacją na pracownię dozymetryczną, w budynku A Głównego Urzędu 
Miar w Warszawie. Opóźnienie w terminowym ich zakończeniu wynikało 
z przedłużających się prac przy usuwaniu źródła promieniowania z pomieszczenia 
laboratoryjnego. Aneksem nr 2 do tej umowy z dnia 15 marca 2019 r., wydłużono 
termin realizacji robót budowalnych do dnia 5 czerwca 2019 r. Zmiana ta nie 
powodowała zwiększenia wartości umowy. Środki na to zadanie nie zostały 
wydatkowane w 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1911-1913, 2104-2576, 2877- 2884 ) 

W 2018 r. Główny Urząd Miar zrealizował wydatki na cele promocyjne w kwocie 
257,0 tys. zł związane z przypadającą w 2019 r. rocznicą stulecia GUM. Dyrektor 
Biura Strategii wskazał26 na główny cel tych wydatków, jakim było upowszechnianie 
wiedzy o GUM wśród podmiotów gospodarczych, środowisk naukowych oraz opinii 
publicznej. Zdaniem Dyrektora, ważny powód pokazywania w 2018 r. działalności 
Urzędu stanowiła redefinicja jednostek SI i związana z tym konieczność 
prezentowania przebiegu prac naukowo-badawczych oraz upowszechniania wiedzy 
o instytucji, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi promocji oraz 
public relations, zgodnie z przyjętą strategią komunikacji. 

(dowód:  akta kontroli str.516-518, 586-593, 810-817, 1845-1855) 

Zobowiązania w części 64 – GUM na koniec 2018 r. wyniosły 7 865,1 tys. zł i były 
wyższe o 2,3% od stanu na koniec 2017 r. (7 690,0 tys. zł). Główną pozycję 
(6 059,4 tys. zł, tj. 77,0%) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

(dowód:  akta kontroli str. 657-660, 713-787) 

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

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. Główny Urząd Miar otrzymał środki w kwocie 69,4 tys. zł, pochodzące 
z rezerwy celowej budżetu środków europejskich, na sfinansowanie wynagrodzeń 
dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „System Wsparcia 
Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Środki zostały przyznane przez Ministra 
Finansów w związku z wnioskiem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 grudnia 
2018 r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 67,8 tys. zł (97,8%).  

 (dowód:  akta kontroli str. 478-509, 788-817, 1522-1540) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Główny Urząd Miar w 2018 r. realizował zadania w ramach dwóch funkcji państwa, 
tj. 6 – Polityka gospodarcza kraju oraz 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i nienaruszalność granic. Cele dla zadań zostały zdefiniowane, następująco:  

                                                      
25  Nr BDG-WZP.261.88.2018 z dnia 26 października 2018 r. 
26  Pismo z dnia 15 marca 2019 r. znak pisma BS-WPMiP.091.1.2019. 
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- dla zadania 6.1. – Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 
jako cel przyjęto: Zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów 
w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona 
interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu 
wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie ochrony interesów 
fiskalnych państwa,  

- dla zadania 11.4. – Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju 
do obrony państwa określono cel: Utrzymywanie zdolności do realizacji 
zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.   

W ramach zadania 6.1. Urząd realizował podzadanie nr 6.1.7. – Wykonywanie 
czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (miernik: iloraz 
liczby czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących do liczby 
zgłoszonych czynności w tym zakresie), natomiast w ramach zadania 11.4. Urząd 
wykonywał podzadanie nr 11.4.2. – Pozamilitarne przygotowania obronne (miernik: 
odsetek stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym organów administracji 
publicznej spełniających określone wymagania i standardy w poszczególnych 
obszarach ich przygotowań). Zdefiniowane przez Urząd podzadania były spójne 
z celem zadań, do których zostały przypisane, natomiast mierniki przyjęte do 
pomiaru podzadań zostały określone w sposób adekwatny do oceny skuteczności 
tych podzadań. Wartości mierników realizacji celów dla tych podzadań osiągnęły 
prognozowany poziom27. Monitoring mierników prowadzony był systematycznie, 
w okresach kwartalnych, i dotyczył zarówno mierników dla Okręgowych Urzędów 
Miar i Okręgowych Urzędów Probierczych, jak i centrali GUM. 

 (dowód: akta kontroli str.843-872, 1899-1900) 

W ramach wykonywania zadań ustawowych w 2018 r. GUM zbadał i oznaczył 
cechami probierczymi 5 267,1 tys. wyrobów z metali szlachetnych. Dodatkowo 
badaniem objął 57 kas rejestrujących oraz wykonał 1 199,9 tys. czynności 
z dziedziny metrologii.  

 (dowód: akta kontroli str. 651-652,893-895) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich w 2018 r. przez kontrolowaną jednostkę w zakresie 
wydatków. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym i planem 
zadań inwestycyjnych Głównego Urzędu Miar.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto sporządzanie łącznych sprawozdań za 2018 r. przez dysponenta 
części 64 – Główny Urząd Miar i sprawozdań jednostkowych dysponenta trzeciego 
stopnia, tj. centrali GUM: 

− 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 

                                                      
27  Wykonanie miernika dla podzadania nr 6.1.7. – Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, 

probiernictwa i kas rejestrujących wyniosło 99,9%, natomiast dla podzadania nr 11.4.2. – 
Pozamilitarne przygotowania obronne wyniosło 100,0%. 
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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 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 64 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych własnych, tj. centrali i jednostek terenowych. 
Kwoty wykazane przez centralę GUM w sprawozdaniach jednostkowych były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W przypadku sprawozdań 
jednostkowych terenowej administracji miar i administracji probierczej NIK nie 
dokonał weryfikacji prawidłowości sporządzenia tych sprawozdań z ewidencją 
księgową, ze względu na fakt, że jednostki terenowe pracują w odrębnych 
systemach finansowo-księgowych, do których nie ma dostępu z poziomu 
dysponenta głównego. Problem braku integracji systemów finansowo-księgowych 
w ramach części 64 – GUM, mających na celu wyeliminowanie ryzyka niewykrycia 
i nieskorygowania błędów w sprawozdawczości łącznej, został zidentyfikowany 
przez NIK w latach wcześniejszych28. Począwszy od 2015 r. GUM wprowadzał do 
planu zadań inwestycyjnych zadanie pn. Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-
księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego 
z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych 
w ramach nadzoru, ujmował je w planie finansowym jednostki, po czym rezygnował 
z realizacji tego zadania i przenosił je na kolejny rok. W planie zadań inwestycyjnych 
GUM na 2018 rok zadanie to nie zostało ujęte. Dyrektor Biura Strategii wyjaśnił, że 
zadanie, przewidziane wstępnie do realizacji w 2018 r., wejdzie do projektu planu na 
2019 r. na kwotę 4 000,0 tys. zł. Na tej podstawie w 2018 r. Biuro Dyrektora 
Generalnego mogło rozpocząć jego realizację, natomiast zakończenie ma nastąpić 
w 2019 r.29 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w GUM poinformował, że 
w dniu 4 marca 2019 r. zawarto umowę na wykonanie ww. zadania30. 
Zdaniem Dyrektora BDG31, GUM sprawował w sposób wystarczający nadzór nad 
prawidłowością realizacji gospodarki finansowej w 2018 r. Nadzór ten odbywał się 
m.in. w zakresie procedur planowania wydatków poszczególnych dysponentów 
w części 64, z wykorzystaniem mechanizmów narzędziowych centralnego systemu 
Trezor, a także w formie cyklicznych narad kierowniczych z udziałem dyrektorów 
jednostek terenowych oraz głównych księgowych tych oddziałów. 

(dowód: akta kontroli str. 1517-1521, 1541-1544,1856-1904, 2577-2876) 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Głównego Urzędu Miar32 do zadań Biura 
Dyrektora Generalnego należy m.in.: sprawowanie, we współpracy z Biurem Służby 
                                                      
28  Zarówno w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r., jak 

i w 2017 r. w części 64 – Główny Urząd Miar. 
29  Na podstawie wyjaśnień Dyrektora Biura Strategii z dnia 11 marca 2019 r. 
30  Pismo z dnia 8 marca 2019 r. 
31  Pismo z dnia 15 marca 2019 r. znak pisma BDG-SK.092.2.2019. 
32  Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 

7 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2017 r., poz. 27), a następnie załącznik do 
Zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM z 2018 r., poz. 
31). 
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Miar, nadzoru nad gospodarką finansową organów nadzorowanych i urzędów 
obsługujących te organy. Plan kontroli Biura Służby Miar na 2018 r. zakładał 
wykonanie czterech kontroli finansowych w oddziałach administracji terenowej, tj. 
w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy oraz Poznaniu. 
Faktycznie zrealizowano jedną kontrolę − w OUM w Gdańsku. Dyrektor Biura 
Służby Miar wyjaśnił33, że przyczyną niewykonania planu kontroli było odejście na 
początku 2018 r. na emeryturę pracownika, który miał je przeprowadzić.  

 (dowód: akta kontroli str. 1541-1544,1856-1904) 

Sporządzone za 2018 r. sprawozdanie roczne łączne Rb-28 zostało skorygowane 
z dniem 20 marca 2019 roku z powodu zmian zgłoszonych przez jednostki 
terenowe. Zmiany wynikały m.in. z przekazania do GUM dokumentów (faktury za 
energię elektryczną i gazową) po okresie sprawozdawczym. 

(dowód: akta kontroli str. 2095-2100) 

W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej p.o. Prezes GUM oświadczył, że 
w 2018 r. funkcjonowała ona w stopniu ograniczonym z powodu braku pełnej 
integracji procesu zarządzania ryzykiem z procesem planowania wynikającym 
z realizacji strategii GUM. Prezes GUM wskazał także na słabość kontroli 
zarządczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarze 
zgodności z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych34. W zakresie działań 
podjętych w 2018 r. celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w GUM, 
w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej powołano Wydział Certyfikacji GUM_cert, 
którego jednym z zadań jest opracowywanie propozycji zmian systemowych 
i wytycznych w procesach certyfikacji. 

Pomimo wskazanych wyżej uwag p.o. Prezesa GUM, stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań.  
Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 561-585, 594, 649-712, 934-1516, 2101-2103,2885-2919) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe i w zakresie 
operacji finansowych. 

 

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 piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

                                                      
33  Pismo z dnia 11 marca 2019 r. 
34  Dz.U. z 2017 r. poz. 2247. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do Prezesa 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 10 kwietnia 2019 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
(-)Krzysztof Kwiatkowski 

 
 

........................................................ 
 Podpis 

 


