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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, na podstawie 

art. 4 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1, przeprowadziła w Państwowej Inspekcji Pracy 

kontrolę nr P/12/098 Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja 

Pracy. Celem kontroli, która obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., była ocena 

wykonania ustawy budżetowej na rok 20112 w tej części oraz wydanie opinii o prawidłowości 

rozliczenia finansowego budżetu państwa. 

Kontrola została przeprowadzona w Głównym Inspektoracie Pracy w dniach od 27 stycznia 

do 11 kwietnia 2012 r. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.  

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w Najwyższej Izbie Kontroli 

standardami kontroli oraz założeniami metodycznymi kontroli wykonania budżetu państwa3. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

 Dysponentem części budżetowej 12 jest Państwowa Inspekcja Pracy (zwana dalej PIP). 

PIP jest organem podległym Sejmowi RP, powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy4.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w części 12 budżetu państwa funkcjonowało 

18 jednostek budżetowych – których kierownicy pełnili funkcję dysponentów III stopnia, w tym: 

Główny Inspektorat Pracy (zwany dalej GIP), 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy (zwany dalej 

OIP) oraz Ośrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu (zwany dalej OS). 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 

Pracy5 6, nastąpiła zmiana formy organizacyjnej Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, który 

od dnia 1 stycznia 2011 r. stał się jednostką organizacyjną PIP, tj. jednostką budżetową 

(do dnia 31 grudnia 2010 r. OS działał jako zakład budżetowy). Zgodnie z art. 2 ww. ustawy 

                                                 
1  Dz. U. z 2012 r. poz. 82. 
2  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150). 
3  Por. http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
4  Dz. U. z 2012 r. poz. 404. 
5  Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm. 
6  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy  o Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 708). 
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zmieniającej: OS przejął prawa i obowiązki Ośrodka Szkolenia PIP działającego na podstawie 

ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie 

ustawy nowelizującej, a jego pracownicy stali się pracownikami PIP.  

 Zbadane wydatki publiczne poddane audytowi finansowemu typu poświadczającego 

w Głównym Inspektoracie Pracy, stanowiły 33,2% wydatków zrealizowanych w GIP 

(34.042,3 tys. zł) oraz 4,2% wydatków ogółem w części 12 (270.020,3 tys. zł).  

 Gospodarka finansowa części 12 podlegała rygorom wynikającym z ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7, (zwanej dalej ustawą o finansach publicznych), 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych8 (zwanej dalej Prawo 

zamówień publicznych), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości9 (zwanej dalej 

ustawą o rachunkowości) oraz innych przepisów określających gospodarkę finansową 

państwowych jednostek budżetowych. 

 W 2011 r. w części 12 zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 5.588,9 tys. 

zł (tj. 0,002% ogółu dochodów budżetu państwa), a wydatki budżetu państwa w kwocie 

270.020,3 tys. zł (tj. 0,09% ogółu wydatków budżetu państwa). 

 

                                                 
7  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
8  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
9  Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 

w 2011 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.  

Kalkulację oceny końcowej w części 12 wraz z ocenami cząstkowymi zawiera 

załącznik nr 5 do informacji. Oceny ogólna i cząstkowe wynikają z przyjętych przez NIK 

kryteriów ocen wykonania budżetu państwa w 2011 r.10  

W 2011 r. dochody w części 12, ustalone w ustawie budżetowej na 3.034,0 tys. zł, 

zostały zrealizowane w wysokości 5.588,9 tys. zł, tj. wyższej o  45,7%, a wydatki ustalone 

na kwotę 274.479,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 270.020,3 tys. zł, co stanowiło 

98,4% planu. 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności prawidłowa realizacja dochodów oraz 

zrealizowanie wydatków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, 

rzetelne prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz rzetelne i terminowe sporządzanie 

sprawozdań budżetowych.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, nie mające wpływu na realizację 

budżetu w części 12, polegające na:  

• dokonywaniu poprawek na zewnętrznych dowodach księgowych niezgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy o rachunkowości;  

• niewskazaniu miesiąca zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, 

wbrew wymogom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 6 tej ustawy; 

• nieuiszczeniu opłat abonamentowych za jeden posiadany odbiornik telewizyjny. 

Ponadto stwierdzono przekroczenie planu wydatków w rozdziale 75195, § 4170 

Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 278,0 zł, z powodu przeoczenia konieczności zapłaty 

składki na ubezpieczenie społeczne od umowy o dzieło. 

Główny Inspektor Pracy prawidłowo sprawował – określony w art. 175 ustawy o finansach 

publicznych – nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych.  

                                                 
10  W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. zastosowano trzystopniową skalę ocen, tj. ocenę 

pozytywną, ocenę pozytywną z zastrzeżeniami oraz ocenę negatywną (http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-
kontroli-nik/). 
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Sprawozdawczo ść 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje łączną sprawozdawczość budżetową 

w części 12 oraz roczną sprawozdawczość Głównego Inspektoratu Pracy, będącego dysponentem 

III stopnia. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli sprawozdania budżetowe: 

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

-  z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 

-  o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych 

z wyłączeniem izb celnych (Rb-23), 

-  kwartalne sprawozdania za IV kwartał o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji 

i poręczeń (Rb-Z), 

- roczne sprawozdania 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) 

przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i wydatków, a także należności i zobowiązań 

w 2011 r.  

Dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych sporządzonych przez 18 jednostek 

podległych odpowiadały danym wykazanym w sprawozdaniach łącznych sporządzonych 

przez PIP. 

W wyniku badania wiarygodności ksiąg rachunkowych oraz przeniesień danych z ksiąg 

rachunkowych do sprawozdań budżetowych w Głównym Inspektoracie Pracy Najwyższa Izba 

Kontroli stwierdziła, że roczne sprawozdania budżetowe zostały sporządzone terminowo 

i prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. 

Łączne sprawozdania budżetowe zostały przekazane do Ministerstwa Finansów (MF) 

oraz do Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej – Zakład w Radomiu terminowo 

i zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 42 do rozporządzenia MF z dnia 3 lutego 

2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej11 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia 

MF z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych12. 

                                                 
11  Dz. U. Nr 20, poz. 103. 
12  Dz. U. Nr 43, poz. 247. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

Ksi ęgi rachunkowe   

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje skuteczność funkcjonowania systemu 

rachunkowości, w ramach ustanowionych w PIP mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących 

operacji finansowych i gospodarczych oraz zgodność systemu finansowego z zasadami 

rachunkowości, system księgowości komputerowej, a także wiarygodność ksiąg rachunkowych 

w odniesieniu do sprawozdań rocznych oraz bieżących Głównego Inspektoratu Pracy. 

Powyższą ocenę sformułowano na podstawie analitycznego przeglądu ksiąg 

rachunkowych oraz bezpośredniego badania próby 97 dowodów i zapisów księgowych na łączną 

kwotę 11.298,9 tys. zł, stanowiącą 33,2% wydatków zrealizowanych w GIP (34.042,3 tys. zł) 

oraz 4,2% wydatków ogółem w części 12 (270.020,3 tys. zł). Doboru próby dokonano metodą 

monetarną13.  

Podczas badania próby zewnętrznych dowodów księgowych oraz ich kontroli bieżącej 

i dekretacji w zakresie prawidłowości formalnej stwierdzono trzy przypadki, na łączną kwotę 

22.319,68 zł, w których dokonano wymazywania i poprawek niezgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości oraz dwa przypadki, na łączną kwotę 4.146,83 zł, niewskazania miesiąca 

zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, wbrew wymogom określonym 

w art. 21 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.  

Dowody te zostały jednak prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych, w związku 

z tym stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wiarygodność ksiąg rachunkowych 

oraz sprawozdawczość budżetową GIP.  

Badanie wiarygodności zapisów księgowych, tj. prawidłowości ich ujęcia w ewidencji 

księgowej wykazało, że zapisy w dzienniku księgowań GIP pozwalały na identyfikację 

kontrolowanego dokumentu, a także były zgodne z dokumentami księgowymi, tj. zgodne były 

daty dokonania operacji gospodarczej, daty wystawienia faktur, zaksięgowane wartości oraz 

okresy sprawozdawcze. Wszystkie dokumenty zostały ujęte we właściwych kwotach 

ze wskazaniem konta syntetycznego.  

 

 

                                                 
13  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest  proporcjonalne do wartości operacji 

udokumentowanej tym dowodem. 
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Bud żet państwa 

Dochody 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu dochodów PIP 

w 2011 r.  

Dochody wykonane w 2011 r. w części 12 wyniosły 5.588,9 tys. zł i były wyższe 

o 45,7% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, która wynosiła 3.034,0 tys. zł.  

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział miały dochody w § 0580 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

PIP zaplanowała uzyskanie dochodów w tym paragrafie w kwocie 1.757,0 tys. zł, natomiast 

wykonała w kwocie 3.914,4 tys. zł, tj. o 122,8% więcej. Przekroczenie planu dochodów 

spowodowane było uzyskaniem dochodów z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez 

inspektorów pracy PIP, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym14. Państwowa Inspekcja Pracy w czasie 

składania projektu budżetu na 2011 rok, tj. w sierpniu 2010 r., nie posiadając wystarczających 

danych dla właściwego oszacowania wysokości dochodów z tego tytułu, przyjęła do planu 

podwojoną kwotę dochodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2010 roku. 

Wyższe dochody niż planowano uzyskano także w § 0830 Wpływy z usług, które dotyczyły 

wpływów Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu z tytułu usług gastronomicznych, usług 

parkingowych oraz organizacji szkoleń (planowano 920,0 tys. zł, zrealizowano 1.153,2 tys. zł, 

tj. 125,3%).  

Dochody zrealizowane w Głównym Inspektoracie Pracy wyniosły 86,5 tys. zł i były 

niższe o 4,5 tys. zł, tj. o 4,9% od kwoty zaplanowanej na podstawie ustawy budżetowej oraz 

niższe o 783,2  tys. zł, tj. o 90,1% od wykonania w roku poprzednim. Planu dochodów nie 

wykonano w § 0690 Wpływy z różnych opłat (63,3%), w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (13,5%), § 0750 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych (0%). 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa, w kontroli 

w 2011 r. nie były badane dochody w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. 

                                                 
14  Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy inspektorzy PIP są 

uprawnieni do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas 
postoju kierowców. Zgodnie z art. 89a ust. 1 inspektorzy PIP dokonują kontroli w zakresie przewozu 
drogowego na warunkach i w trybie określonym w przepisach o PIP.  
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Zestawienie dochodów budżetowych PIP w 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do 

informacji.  

Należności pozostałe do zapłaty w PIP według stanu na koniec grudnia 2011 r. wyniosły 

9.824,8 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 r. (7.333,3 tys. zł) były wyższe 

o 2.491,5 tys. zł, tj. o 34%. Należności pozostałe do zapłaty w GIP wyniosły 8,4 tys. zł. 

Zaległości netto w PIP według stanu na koniec grudnia 2011 r. wyniosły 9.357,1 tys. zł 

i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 r. (6.376,7 tys. zł) były wyższe o 2.980,4 tys. zł, 

tj. o 46,7%. Zaległości netto w GIP wyniosły 1,9 tys. zł. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa, w kontroli 

w 2011 r. nie były badane należności i zaległości w tej części oraz Głównego Inspektoratu Pracy 

jako dysponenta III stopnia. 

 

Wydatki  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia pod względem legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności wydatkowanie środków budżetowych w części 12 budżetu 

państwa. 

 W ustawie budżetowej ustalono wydatki w części 12 w wysokości 274.479 tys. zł. 

Wydatki w takiej wysokości zostały przewidziane w zatwierdzonym w dniu 14 lutego 2011 r. 

planie dochodów i wydatków budżetowych PIP na 2011 r. w zakresie budżetu państwa. 

Ministerstwo Finansów przekazało w 2011 r. na rachunek bieżący wydatków GIP kwotę 

270.020,3 tys. zł, z tego Okręgowym Inspektoratom Pracy przekazano kwotę 235.978 tys. zł, 

na wydatki Głównego Inspektoratu Pracy przeznaczono 34.042,3 tys. zł, tj. 12,6%. 

Zmiany w planie wydatków wprowadzone na podstawie 18 wewnętrznych decyzji 

Głównego Inspektora Pracy lub Zastępcy Głównego Inspektora Pracy15 zostały dokonane 

w sposób celowy i zgodny z art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Decyzją Zastępcy 

Głównego Inspektora Pracy nr 13/2011 z dnia 31 października 2011 r. dokonano zwiększenia 

wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 

o kwotę 770,0 tys. zł. Ww. decyzją zmniejszono jednocześnie plan wydatków w § 4110 – Składki 

na ubezpieczenie społeczne o kwotę 600,0 tys. zł i w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 

170,0 tys. zł. Zwiększenie wydatków było związane z zakupem siedziby dla OIP w Kielcach. 

                                                 
15  Na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 czerwca 2011 r.  
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Minister Finansów wyraził zgodę na zwiększenie wydatków majątkowych o powyższą 

kwotę. 

Niewykorzystane przez PIP środki budżetowe, powyżej ustalonego przez Ministra 

Finansów limitu, były przekazywane na właściwy rachunek budżetu państwa. 

Zrealizowane w 2011 r. wydatki PIP wyniosły 270.020,3 tys. zł, co stanowiło 98,4% 

kwoty ustalonej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2010 r. wydatki były wyższe 

o 7.290,9 tys. zł, tj. o 2,7%. Wzrost wydatków budżetowych był spowodowany włączeniem 

w struktury PIP Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu.  

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki w rozdziale 75101 – 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w ramach którego 

zrealizowano 98,6% wydatków. Pozostałe wydatki zrealizowane w rozdziale 75195 – 

Pozostała działalność, stanowiły 1,4% wydatków ogółem.  

Struktura zrealizowanych wydatków była następująca: 

• wydatki bieżące – 261.027,5 tys. zł (96,7%),  

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.531,2 tys. zł (0,6%), 

• wydatki majątkowe – 7.397,3 tys. zł (2,4%),  

• wydatki na finansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej – 64,3 tys. zł 

(0,03%). 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła istotnych przekroczeń limitów wydatków 

w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W 2011 r. PIP przekroczyła plan 

wydatków w rozdziale 75195 w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 278,0 zł16, czego 

przyczyną było przeoczenie konieczności zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownika od umowy o dzieło. Nie spowodowało to jednak przekroczenia planu wydatków 

w rozdziale 75195, gdzie wykonanie ogółem wyniosło 99,9 % planu po zmianach (plan – 

3.660,0 tys. zł, wykonanie – 3.656,1 tys. zł). 

Największa kwota niewykorzystanych środków wystąpiła w zakresie wydatków 

majątkowych: 

• § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykorzystano tylko 6,9% 

zaplanowanej kwoty (plan – 1.600,0 tys. zł, wykonanie – 110,3 tys. zł); 

                                                 
16  Plan – 79,03  tys. zł, wykonanie 79,31 tys. zł. 
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• § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykorzystano 

85,5% zaplanowanej kwoty (plan – 8.520,0 tys. zł, wykonanie – 7.286,9 tys. zł). 

Plan wydatków majątkowych ogółem w 2011 r. w PIP został zrealizowany w 73,1%. 

W ramach wydatków z § 6050 wykonano m.in.: montaż sieci teleinformatycznej i elektrycznej 

w budynku siedziby oddziału w Rybniku (22,2 tys. zł). Nie zrealizowano budowy wortalu PIP 

za planowaną kwotę 1.500,0 tys. zł. Przyczyną niezrealizowania tej inwestycji była konieczność 

unieważnienia przetargu z powodu nieważności złożonych ofert.  

 Wydatki w ramach § 6060 przeznaczono m.in.: nową siedzibę dla oddziału w Jeleniej 

Górze (2.586,4 tys. zł), dodatkową powierzchnię biurową dla Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Kielcach (760,0 tys. zł), 13 samochodów osobowych Skoda Octavia dla Okręgowych 

Inspektoratów Pracy17 (1.171,2 tys. zł), samochód osobowy Skoda Superb dla GIP (101,9 tys. zł), 

samochód osobowy Ford Mondeo dla GIP (98,4 tys. zł), urządzenia biurowe, maszyny i licencje 

za łączną kwotę 2.568,7 tys. zł, z tego dla GIP za kwotę 265,9 tys. zł. Nie zrealizowano 

odnowienia licencji na system finansowo-księgowy za planowaną kwotę 500,0 tys. zł. Powodem 

niezrealizowania tej inwestycji była niekorzystna interpretacja przekazana przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych dotycząca zakupu licencji po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego w trybie z wolnej reki.  

Zapotrzebowanie na środki na wydatki majątkowe PIP składała do Ministerstwa 

Finansów w: kwietniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. 

Wydatki PIP były celowe, zostały wykonane zgodnie z planem finansowym po 

zmianach oraz  procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W 2011 r. PIP korzystała ze środków europejskich, w ramach których zorganizowano 

Dzień tematyczny SLIC PN „Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach kontrolnych 

i prewencyjnych inspekcji pracy”. Podczas konferencji wymieniono doświadczenia wynikające  

z krajowych kampanii kontrolnych i informacyjnych zrealizowanych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz stworzono forum wymiany pomysłów i doświadczeń 

w celu wypracowania rozwiązań dotyczących planowania, implementacji i oceny kampanii 

kontrolnych i pozakontrolnych. 

W 2011 r. PIP uczestniczyła jako instytucja partnerska w realizacji „Europejskiego 

projektu szkolenia w zakresie międzynarodowego świadczenia usług i delegowania 

pracowników” przygotowywanego przez Krajowy Instytut Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia 

                                                 
17  Samochody dla OIP w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, 

Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
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Zawodowego (INTEFP) w Lyonie. Celem projektu była poprawa i zwiększenie skuteczności 

przepisów wspólnotowych w dziedzinie delegowania pracowników. 

Wydatki PIP związane z realizacją ww. projektów wyniosły ogółem 214,5 tys. zł, z czego 

150,2 tys. zł stanowił wkład Unii Europejskiej (finansowanie projektów) i 64,3 tys. zł wkład 

budżetu państwa (współfinansowanie)18.  

W PIP w 2011 r. zrealizowano 47 zagranicznych podróży służbowych, w których 

uczestniczyło 77 pracowników PIP, w tym 42 przedstawicieli GIP, 34 przedstawicieli OIP  

oraz jeden przedstawiciel OS. Nie delegowano osób niebędących pracownikami PIP.  

Wyjazdy realizowane były m.in. w celu uczestnictwa przedstawicieli PIP w Spotkaniach 

Grup Roboczych SLIC, Posiedzeniu Plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy 

SLIC, Corocznej Międzynarodowej Konferencji pn. „Bezpieczeństwo i Zdrowie Zawodowe 

w 2011 roku”, Konferencji na temat fundamentalnych praw socjalnych i delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług, Europejskim projekcie szkolenia w zakresie 

międzynarodowego świadczenia usług i delegowania pracowników, Spotkaniach Grupy 

Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy 89/686/WE dot. środków ochrony 

indywidualnej, Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  

Wydatki PIP związane z zagranicznymi podróżami służbowymi w 2011 r. wyniosły  

137,9 tys. zł, i stanowiły 74,2 % wydatków preliminowanych. Różnica w wysokości  

51,3 tys. zł pomiędzy wydatkami preliminowanymi, a faktyczne poniesionymi związana była 

m.in. z różnicami kursowymi, niższymi kosztami biletów lotniczych, refundacjami kosztów 

biletów i diet pobytowych zgodnie z założeniami projektu. 

Zestawienie wydatków budżetowych PIP w 2011 r. przedstawia załącznik nr 2 

do informacji.  

Wydatki wykonane w 2011 r. w GIP wyniosły 34.042,3 tys. zł i były niższe 

w porównaniu do roku poprzedniego (35.474,1 tys. zł) o 1.431,9 tys. zł, tj. o 4,2 %. 

W porównaniu do planu zawartego w projekcie budżetu PIP na 2011 r., wydatki GIP były niższe 

o 15.788,5 tys. zł, a w stosunku do planu po zmianach o 3.973,3 tys. zł, tj. o 11,7 %. Plan 

wydatków GIP w § 6050 wykonano tylko w 2,4% (nie zrealizowano budowy wortalu), mniejsze 

niż zakładano wykonanie wydatków nastąpiło m. in.: w § 4380 Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia (16,7%), § 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (40,1%) oraz 

§ 4260 Zakup energii (62,2%). 

                                                 
18  Środki stanowiące wkład UE (finansowanie projektów) wpłynęły na rachunek MF. PIP nie korzystała 

z rezerw celowych w związku z realizacją ww. projektów. 
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W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa wydatki GIP wyniosły 31.054,8 tys. zł, co stanowiło 91,2% ogółu wydatków 

zrealizowanych w GIP. Największe wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia 

osobowe pracowników (§§ 4010 i 4012) – 14.961,9 tys. zł, tj. 43,9% ogółu wydatków GIP.  

W rozdziale 75195 Pozostała działalność wydatki GIP wyniosły 2.987,5 tys. zł 

i stanowiły 8,8 % ogółu wydatków poniesionych w GIP. Największe wydatki w tym rozdziale 

poniesiono na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.723,3 tys. zł, tj. 91,1% wydatków w tym 

rozdziale. 

 Opłaty abonamentowe za znajdujące się w GIP odbiorniki telewizyjne i radiowe 

zapłacono w dniu 11 stycznia 2011 r. w kwocie 3.351,75 zł, tj. zgodnie ze stawkami wskazanymi 

w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie 

wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.19 za 10 

posiadanych odbiorników telewizyjnych kwotę 1.883,0 zł oraz za 25 odbiorników radiowych 

kwotę 1.468,75 zł.  

W 2011 r. Główny Inspektorat Pracy nie uiścił opłaty abonamentowej wynikającej 

z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych20 za jeden posiadany 

odbiornik telewizyjny.  

Z ustaleń kontroli wydatków zrealizowanych w 2011 r. w GIP wynika, że w przypadku 

29 dowodów księgowych (spośród 97 poddanych analizie) na łączną kwotę 2.241,0 tys. zł, 

płatności za zrealizowane dostawy, usługi i roboty dokonano z wyprzedzeniem od siedmiu 

do 24 dni przed obligatoryjnym terminem określonym w umowach i fakturach, z czego kwotę 

1.636,8 tys. zł wydatkowano z tytułu opłat cyklicznie wpływających do GIP faktur wystawionych 

przez dwie firmy za wynajem powierzchni biurowej oraz użytkowanie sieci WAN.   

Zobowiązania PIP na koniec 2011 r. wyniosły 15.943,6 tys. zł i nie zawierały 

zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania stanowiły 5,8% planu wydatków i w porównaniu 

do stanu na koniec 2010 r. były wyższe o 467,1 tys. zł. 

W 2011 r. w GIP przeprowadzono 53 postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

(48 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, po dwa postępowania w trybie zapytania 

o cenę i w trybie przetargu ograniczonego oraz jedno postępowanie w trybie zamówienia 

z wolnej ręki), w wyniku których podpisano umowy na roboty, dostawy i usługi na łączną 

                                                 
19  Dz. U. Nr 86, poz. 558. 
20  Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm. 
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kwotę 8.658,7 tys. zł (netto). Szczegółowe badanie dwóch postępowań dotyczących dostawy 

laptopów (przetarg nieograniczony) oraz zakupu materiałów dydaktycznych (zamówienie 

z wolnej ręki) o łącznej wartości 783,7 tys. zł (netto) nie wykazało nieprawidłowości. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PIP w 2011 r. wyniosło 5.821,72 zł. 

W porównaniu z rokiem 2010 było ono niższe o 47,13 zł. Przeciętne zatrudnienie w PIP 

(w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 2.640 osób i w porównaniu do 2010 r. było wyższe 

o 59 osób, tj. o 2%. Zwiększenie zatrudnienia było związane z nowelizacją ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana formy 

organizacyjnej Ośrodka Szkolenia PIP im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, który stał się 

jednostką organizacyjną PIP, a jego pracownicy stali się pracownikami PIP. Konsekwencją tego 

był wzrost wydatków na uposażenia osobowe pracowników PIP, które wyniosły 

171.638,0 tys. zł i były wyższe od wydatków na ten cel w 2010 r. o 2.243,8 tys. zł, 

tj. o 1,3%. Nie spowodowało to przekroczenia wydatków PIP na wynagrodzenia ogółem, które 

zostały zrealizowane w kwocie niższej od zaplanowanej w ustawie budżetowej o 1,4 tys. zł. 

W 2011 r., zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw 

związanych z realizacją ustawy budżetowej21, wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe zostało ustalone na poziomie przysługującym tym osobom w grudniu 

2008 r. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w 2011 r. w PIP przedstawia załącznik 

nr 3 do informacji.  

Przeciętne zatrudnienie w GIP w 2011 r. wyniosło 186 osób (w przeliczeniu 

na pełnozatrudnionych) i było niższe od przeciętnego zatrudnienia w 2010 r. o 2 osoby, 

tj. o 1%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GIP (wraz z wypłatami dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego) w 2011 r. wyniosło 7,2 tys. zł i  porównaniu do 2010 r. było 

wyższe o 2%. 

Inne ustalenia kontroli  

Po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r., Najwyższa Izba 

Kontroli sformułowała jeden wniosek dotyczący wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia działalności szkoleniowej przez pracowników PIP na rzecz Ośrodka Szkolenia PIP 

we Wrocławiu, poprzez przyjęcie stosownej regulacji wewnętrznej w tym zakresie. Realizując 

                                                 
21  Dz. U. Nr 238, poz. 1578 ze zm. 
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wniosek pokontrolny, Główny Inspektor Pracy wprowadziła w dniu 1 listopada 2011 r. 

Zarządzenie nr 21/11 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych 

przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokół kontroli podpisano w dniu 11 kwietnia 2011 r., nie wniesiono zastrzeżeń. 

Wystąpienie pokontrolne  

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Główny Inspektor Pracy, na podstawie art. 61 ust. 2 

ustawy o NIK, wniosła trzy zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 kwietnia 

2012 r. 

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwałą z dnia 16 maja 2012 r. uwzględniło 

jedno zastrzeżenie w całości, jedno w części i oddaliło w pozostałym zakresie. 

Do Głównego Inspektora Pracy zostały skierowane następujące wnioski pokontrolne: 

1) dokonanie zaległych opłat abonamentowych za jeden posiadany odbiornik telewizyjny 

wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych oraz bieżące uiszczanie 

opłat abonamentowych za wszystkie posiadane odbiorniki telewizyjne;  

2) dokonywanie poprawek w dowodach księgowych, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy 

o rachunkowości oraz kwalifikowanie dowodów księgowych zgodnie z art. 21 ust 1 

pkt 6 tej ustawy.  
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Załącznik nr 1  

Dochody budżetowe Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. 

2011 r. 
Wykonanie 
w 2010 r. 

 Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

 Wykonanie  
5:3 5:4 

 Lp Wyszczególnienie 

tys. zł % % 
1 2 3 4 5 6 7 

  Ogółem, w tym: 3 807,23 3 034,00 5 588,86 146,80 184,21 

1. 
dział 751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

3 807,23 3 034,00 5 588,86 146,80 184,21 

1.1. 
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 

3 807,23 3 034,00 5 588,86 146,80 184,21 

1.1.1 
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od ludności 

0,04 - 0,90 2 250,00 - 

1.1.2 
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

2 756,64 1 757,00 3 914,41 142,00 222,79 

1.1.3 0690 - Wpływy z różnych opłat 68,04 70,00 50,31 73,94 71,87 

1.1.4 

0750 - Dochody z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz  innych umów  
o podobnym charakterze 

24,05 169,00 235,53 979,33 139,37 

1.1.5 0830 - Wpływy z usług - 920,00 1 153,17 - 125,34 

1.1.6 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 25,00 19,02 - 76,08 

1.1.7 
0870 - Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

27,27 42,00 40,51 148,55 96,45 

1.1.8 0920 - Pozostałe odsetki 0,02 1,00 4,24 21 200,00 424,00 

1.1.9 0970 - Wpływy z różnych dochodów 251,57 50,00 170,77 67,88 341,54 

1.1.10 
2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki 
środków obrotowych zakładu 
budżetowego 

679,60 - - 0,00 - 
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Załącznik nr 2 

Wydatki bud żetowe Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. 

2011 r. 

Wykonanie 
w 2010 r. 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie 

6:3 6:4 6:5 
Lp.  Wyszczególnienie 

tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem, w tym: 262 729,39 274 479,00 274 479,00 270 020,27 102,78 98,38 98,38 

1. 
dział 751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

262 729,39 274 479,00 274 479,00 270 020,27 102,78 98,38 98,38 

1.1. 
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

259 723,30 270 939,00 270 819,00 266 364,16 102,56 98,31 98,36 

1.1.1 
3020- Wydatki osobowe nie zaliczone  
do wynagrodzeń 

851,69 927,00 1 161,02 1 157,91 135,95 124,91 99,73 

1.1.2 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,28 4,00 1,00 0,47 166,29 11,64 46,56 

1.1.3 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 420,52 171 331,00 171 639,36 171 638,00 101,31 100,18 100,00 

1.1.4 4012 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 30,54 30,54 - - 100,00 

1.1.5 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 344,87 13 091,00 12 763,89 12 763,88 103,39 97,50 100,00 

1.1.6 4090 - Honoraria - 20,00 20,00 - - 0,00 0,00 

1.1.7 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 25 998,23 26 672,00 26 597,73 26 570,45 102,20 99,62 99,90 

1.1.8 4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne - - 4,02 4,02 - - 100,00 

1.1.9 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 512,31 4 129,00 3 454,50 3 449,91 98,22 83,55 99,87 

1.1.10 4122 - Składki na Fundusz Pracy - - 0,75 0,75 - - 100,00 

1.1.11 4140 - Wpłaty na PFRON 235,51 160,00 148,22 148,22 62,94 92,64 100,00 

1.1.12 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 165,36 952,00 745,91 670,96 405,77 70,48 89,95 

1.1.13 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5 833,30 7 785,00 7 647,55 7 292,61 125,02 93,68 95,36 

1.1.14 4220 - Zakup środków żywności - 461,00 411,00 373,02 - 80,92 90,76 

1.1.15 
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych  
i produktów biobójczych 

8,29 8,00 8,08 6,40 77,18 79,98 79,16 

1.1.16 
4240 - Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

- 40,00 90,00 77,11 - 192,78 85,68 

1.1.17 4260 - Zakup energii 1 546,29 2 122,00 2 103,48 2 035,70 131,65 95,93 96,78 

1.1.18 4270 - Zakup usług remontowych 1 598,40 2 473,00 2 888,01 2 704,29 169,19 109,35 93,64 

1.1.19 4280 - Zakup usług zdrowotnych 144,59 178,00 176,46 171,10 118,33 96,12 96,96 

1.1.20 4300 - Zakup usług pozostałych 5 178,81 6 494,00 5 998,62 5 848,88 112,94 90,07 97,50 

1.1.21 4301 - Zakup usług pozostałych - - 171,00 150,18 - - 87,83 

1.1.22 4302 - Zakup usług pozostałych - 25,00 29,00 28,99 - 115,95 99,96 

1.1.23 

4340 - Zakup usług remontowo -
konserwatorskich dotyczących obiektów 
zabytkowych będących w użytkowaniu 
jednostek budżetowych 

643,70 195,00 521,59 493,83 76,72 253,24 94,68 

1.1.24 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 25,10 48,00 45,22 28,84 114,91 60,08 63,78 

1.1.25 
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

169,05 193,00 153,55 140,87 83,33 72,99 91,74 

1.1.26 
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

757,87 829,00 736,15 638,93 84,31 77,07 86,79 
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Wykonanie 
w 2010 r. Plan 

wg ustawy 
budżetowej 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie 

6:3 6:4 6:5 
Lp.  Wyszczególnienie 

tys. zł 
 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.27 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia 21,48 95,00 84,43 42,59 198,29 44,83 50,45 

1.1.28 
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

27,51 78,00 73,42 62,36 226,69 79,95 84,94 

1.1.29 
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze  
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

12 462,52 13 121,00 12 934,27 12 788,96 102,62 97,47 98,88 

1.1.30 4410 - Podróże służbowe krajowe 5 019,90 5 409,00 5 370,81 5 271,76 105,02 97,46 98,16 

1.1.31 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 170,35 302,00 302,00 128,83 75,63 42,66 42,66 

1.1.32 4430 - Różne opłaty i składki 253,81 401,00 549,49 471,36 185,71 117,55 85,78 

1.1.33 4440 - Odpisy na ZFŚS 2 939,60 3 170,00 3 131,18 3 131,18 106,52 98,78 100,00 

1.1.34 4480 - Podatek od nieruchomości 119,71 126,00 129,97 129,71 108,36 102,95 99,80 

1.1.35 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 2,03 4,00 4,10 2,95 145,32 73,75 71,95 

1.1.36 
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

53,85 55,00 54,93 53,96 100,20 98,10 98,24 

1.1.37 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 50,00 50,00 19,26 - 38,51 38,51 

1.1.38 
4540 - Składki na rzecz organizacji 
międzynarodowych 

2,50 3,00 3,00 2,81 112,20 93,62 93,62 

1.1.39 4580 - Pozostałe odsetki * 1 674,12 - 5,00 4,80 0,29 - 96,00 

1.1.40 
4610 - Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

24,00 111,00 34,08 32,16 133,98 28,97 94,36 

1.1.41 
4700 - Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 

4 450,61 527,00 430,67 403,15 9,06 76,50 93,61 

1.1.42 
4740 - Zakup materiałów papierniczych  
do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

294,29 - - - 0,00 - - 

1.1.43 
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych  
w tym programów i licencji 

1 033,65 - - - 0,00 - - 

1.1.44 
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

7,05 1 600,00 1 600,00 110,28 1 564,52 6,89 6,89 

1.1.45 
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

4 404,58 7 750,00 8 520,00 7 286,98 165,44 94,03 85,53 

1.2 rozdział 75195 - Pozostała działalność 3 006,08 3 540,00 3 660,00 3 656,11 121,62 103,28 99,89 

1.2.1 
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym 
niezliczone do wynagrodzeń 

334,77 358,00 375,00 372,83 111,37 104,14 99,42 

1.2.2 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4,45 7,00 4,00 3,81 85,65 54,42 95,24 

1.2.3 4120 - Składki na Fundusz Pracy 0,42 3,00 1,00 0,98 233,50 32,80 98,40 

1.2.4 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 94,79 116,00 79,03 79,31 83,67 68,37 100,35 

1.2.5 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 163,12 210,00 260,19 259,93 159,35 123,78 99,90 

1.2.6 4300 - Zakup usług pozostałych 2 408,54 2 846,00 2 940,78 2 939,25 122,03 103,28 99,95 

 * - paragraf 4580 - kwoty w złotych        
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Załącznik nr 3 

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. 
 

Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r.  

Przeciętne 
zatrudnienie 

według 
Rb-70 

Wynagro
-dzenia 
według 
Rb-70* 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnio 
-nego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
według Rb-

70 

Wynagrodzenia 
według Rb-70* 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnio 
-nego 

8:5 Wyszczególnienie 

osób** tys. zł zł osób** tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Ogółem, 
w tym: 

2 581 181 770 5 868,85 2 640 184 432 5 821,72 99,20 

1. 

dział 751 - Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

2 581 181 770 5 868,85 2 640 184 432 5 821,72 99,20 

1.1. 

rozdział 75101- 
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa,  
w tym: 

2 581 181 770 5 868,85 2 640 184 432 5 821,72 99,20 

  

osoby nie objęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń, 

2 577 181 165 5 858,39 2 636 183 945 5 815,16 99,26 

  
osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska państwowe 

4 605 12 604,17 4 487 10 145,83 80,50 

*  zgodnie z przepisami rozdziału 12 § 20 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej, 
**  w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
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Załącznik nr 4 

Kalkulacja oceny końcowej część 12 Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat 

Pracy 

 Oceny wykonania budżetu części 12 Państwowa Inspekcja Pracy - Główny 

Inspektorat Pracy dokonano stosując kryteria22 oparte na wskaźnikach wartościowych 

opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa 

i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku23. 

Dochody : 5.588,86 tys. zł 

Wydatki: 270.020,27 tys. zł   

Łączna kwota G : 275.609,13 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G = 0,9797 

Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = D : G = 0,0202 

 Nieprawidłowości w dochodach: nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5) 

 Ocena cząstkowa wydatków:  pozytywna (5) 

Uwaga: Ocenę cząstkową wydatków obniżono o jeden punkt (do 4) z uwagi 

na przekroczenie planu wydatków w rozdziale 75195 w § 4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe o kwotę 278,0 zł oraz dokonywanie na trzech zewnętrznych dowodach 

księgowych, na łączną kwotę 22.319,68 zł, wymazywania i poprawek niezgodnie 

z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości.   

Wynik końcowy Wk: Wk = 4 x 0,9797 + 5 x 0,0202 = 4,0198 co w przybliżeniu do jedności 
daje ogólny wynik 4 (ocena pozytywna) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/  
23  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa  
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Załącznik nr 5 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Finansów 

8. Główny Inspektor Pracy 

9. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

10. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego  

 


