
 
 

 
 

 
 
LKA.410.001.06.2019 
P/19/001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 
 
 

 



 

1 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana Urząd Statystyczny w Katowicach1, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Aurelia Hetmańska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach,  
od 1 października 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/9/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Urzędu, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  
Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich,  

- prawidłowość sporządzenia 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  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

− dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich, w tym monitorowania i sprawozdawania realizacji zadań 
finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, 

− kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych, a także 
prawidłowości zmian budżetu  w trakcie roku wynikających z podziału rezerw 
celowych, 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: „ustawa o NIK”. 
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− kontrola przestrzegania limitów wydatków, w tym na wynagrodzenia, 

− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia,  

− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

− dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

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

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd jest jednostką organizacyjną służb statystyki publicznej określonych 
w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej3. Zgodnie z art. 22 tej 
ustawy, służby te stanowią Prezes Głównego Urzędu, podlegli mu dyrektorzy 
urzędów statystycznych oraz inne jednostki przez niego nadzorowane wymienione 
w tym artykule. Na podstawie powyższej ustawy, Urząd prowadzi m.in. badania 
statystyczne, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. 

Dyrektor Urzędu, jako dysponent III stopnia, realizował budżet państwa w ramach 
części 58 - Główny Urząd Statystyczny4, dział 720 Informatyka i dział 750 
Administracja publiczna.  

Plan dochodów Urzędu na 2018 r. ustalono w kwocie 25,0 tys. zł, a jego  
wykonanie wyniosło 27,1 tys. zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 25.017,9 tys. zł, 
a zrealizowano w wysokości 25.010,8 tys. zł, w tym zaplanowano 25,9 tys. zł 
wydatków ze środków europejskich, a zrealizowano te wydatki na kwotę 25,2 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie przez Urząd 
w Katowicach planu finansowego na 2018 r.  

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

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane przez Urząd dochody wyniosły 27,1 tys. zł i były wyższe o 2,1 tys. zł 
(8,4%) od kwoty ujętej w planie finansowym na 2018 r. (25,0 tys. zł). Dotyczyły one 
głównie wpływów z usług, w tym m. in. z tytułu udostępniania informacji na zlecenie 
odbiorców zewnętrznych (86,0%) i wpływów ze sprzedaży wyrobów, w tym m.in.  
ze sprzedaży publikacji statystycznych (7,7%).   

 

                                                      
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm. 
4 Dalej: „GUS”. 
5  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. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

Zrealizowane dochody były w 2018 r. o 9,6 tys. zł, (26,2%) niższe od dochodów 
uzyskanych przez Urząd w 2017 r. głównie z powodu nieplanowania i nieotrzymania 
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  

(dowód: akta kontroli str. 18, 761) 

Na koniec  2018 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych Urzędu, nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, jak również 
zaległości netto. Tożsama sytuacja wystąpiła w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 918) 

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

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetowe Urzędu na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości  
24.709,7 tys. zł. W trakcie roku plan finansowy Urzędu został zwiększony  
o 308,2 tys. zł. Wydatki Urzędu zostały zrealizowane w kwocie 25.010,8 tys. zł,  
co stanowiło 99,9% planu po zmianach (25.017,9 tys. zł) oraz 100,2% wydatków 
wykonanych w 2017 r. (24.952,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 20-24, 44-66, 944-946, 1261-1263) 

Wydatki zostały poniesione głównie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  
w kwocie 22.615,6 tys. zł (90,4%), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  
563,3 tys. zł (2,3%), a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
w kwocie 527,9 tys. zł (2,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 20-24, 1261-1263) 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, według Rb-70, w 2018 r. 
wyniosło 376 osób i było mniejsze od zatrudnienia w 2017 r. o cztery osoby (1,1%), 
co wynikało głównie z przejścia pracowników na emeryturę. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w 2018 r. wynosiło 4,3 tys. zł i było wyższe o 0,04 tys. zł (o 0,9%)  
od przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. 

Kwota wydatków poniesionych przez Urząd w 2018 r. na wynagrodzenia osobowe6 
wyniosła 19.240,8 tys. zł i była równa kwocie określonej w planie finansowym 
po zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 20-24, 28, 1249-1250, 1261-1263) 

Wydatki majątkowe Urzędu w 2018 r. zrealizowano w kwocie 53,8 tys. zł,  
co stanowiło 98,7% planu po zmianach (54,5 tys. zł). W porównaniu do 2017 r. 
wydatki te były niższe o 20,5 tys. zł, tj. o 27,6%. Środki te przeznaczono  
na sfinansowanie montażu klimatyzatorów w serwerowniach znajdujących się  
w siedzibie Urzędu. W pierwotnym planie finansowym, zatwierdzonym 12 lutego 
2018 r., nie ujmowano wydatków majątkowych. W trakcie roku dokonano zmiany 
planu finansowego. Poniesienie wydatków majątkowych było konieczne dla 
zapobieżenia awarii serwerów. 

(dowód: akta kontroli str. 67-73, 297-308, 758-759, 1313) 

                                                      
6 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4021 Wynagrodzenia osobowe członków 
korpusu służby cywilnej, § 4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej § 4040 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W 2018 r. Urząd otrzymał środki z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej 
kwocie 15,9 tys. zł z czego wykorzystano 15,7 tys. zł (98,7%) na sfinansowanie 
dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 
z pochodnymi dla mianowanych urzędników służby cywilnej oraz sfinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację 
projektu System monitorowania usług publicznych (SMUP). Urząd otrzymał  
również środki z rezerw celowych budżetu środków europejskich w kwocie  
11,1 tys. zł z czego wykorzystano 10,4 tys. zł (93,7%) na sfinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację 
projektu SMUP. W wyniku szczegółowej kontroli dokumentów dotyczących 
przyznania i wydatkowania środków przeniesionych z rezerw celowych  w łącznej 
kwocie 26,1 tys. zł (100% wykorzystanych rezerw) ustalono, że zostały one 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a zwiększenie planu wydatków o te kwoty 
wynikało z potrzeb Urzędu. Kwota niewykorzystanych rezerw (0,9 tys. zł) została 
zwrócona na rachunek budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 36-43, 74, 702-737, 1307-1310) 

W 2018 r. wystąpił jeden przypadek blokowania wydatków Urzędu w trybie art. 177 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7.  
Blokada wydatków w kwocie 0,3 tys. zł dotyczyła środków na badania statystyczne 
Testowanie i pilotaż badania przemocy uwarunkowanej płcią i nastąpiła z inicjatywy 
Prezesa GUS na podstawie jego decyzji nr 07143.2017.001-2017.688 (bez daty), 
w rozdziale 72002 Inne jednostki usług informatycznych, § 4121 Składki na Fundusz 

Pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 1261-1263) 

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.606,4 tys. zł i były niższe 
o 36,0 tys. zł (2,2%) od zobowiązań Urzędu na koniec 2017 r. Stanowiły je 
zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1.578,5 tys. zł (98,3%).   

(dowód: akta kontroli str. 944-946, 984-987, 1261-1263) 

Na podstawie szczegółowego badania wydatków w kwocie 1.042,5 tys. zł (4,2% 
wydatków Urzędu)8 stwierdzono, że dokonywano ich w granicach kwot określonych 
w planie finansowym, na zakupy i usługi dotyczące realizacji celów jednostki oraz 
zgodnie z obowiązującymi umowami i zarządzeniem wewnętrznym w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto9. W wyniku badania 
całości wyżej wymienionej kwoty wydatków pod kątem wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych10 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-677) 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
8 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów konta 130 Rachunek bieżący jednostek 

budżetowych. Próba obejmowała wylosowane metodą monetarną MUS (metoda statystyczna, w której 
prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej dowodem), 146 zapisów księgowych. 

9 Zarządzenie wewnętrzne nr 28 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zmieniające je zarządzenie wewnętrzne nr 24 
Dyrektora US z 6 listopada 2017 r. 

10 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986; dalej: „Prawo zamówień publicznych”. 
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Szczegółowym badaniem objęto trzy zamówienia przeprowadzone z wyłączeniem 
stosowania Prawa zamówień publicznych11 na łączną kwotę 275,4 tys. zł wydatków 
sfinansowanych ze środków budżetu państwa (wchodzących w skład badanej  
próby wydatków w kwocie 1.042,5 tys. zł), których przedmiotem były:  
- remont pomieszczeń wymiennikowni centralnego ogrzewania  ̶  zamówienie  

na kwotę 50,0 tys. zł12,  
- zakup koców z przeznaczeniem na upominek dla rodzin uczestniczących 

w badaniu budżetów gospodarstw domowych  ̶  zamówienie na kwotę  
125,4 tys. zł,  

- zakup komputerów stacjonarnych  ̶̶  zamówienie na kwotę 65,9 tys. zł.  

W wyniku analizy postępowań nie stwierdzono naruszeń obowiązującego 
w Urzędzie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Nie stwierdzono również 
nieprawidłowości w realizacji zawartej umowy i dwóch zamówień zakupu. Badane 
przedmioty zamówień służyły realizacji zadań US.  

(dowód: akta kontroli str. 93-98, 124-132, 151-174) 

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

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich w kwocie  
25,2 tys. zł, co stanowiło 97,3% planu po zmianach (25,9 tys. zł) i 94,7%  
(26,6 tys. zł) wydatków roku 2017. 
Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz 
z pochodnymi pracowników realizujących projekt pn. System Monitorowania  
Usług Publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Projekt ten realizowano w partnerstwie z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz partnerami samorządowymi13.   

(dowód: akta kontroli str. 25, 75-92, 738-739) 

Na podstawie szczegółowego badania pięciu wydatków poniesionych przez Urząd 
na realizację ww. projektu na łączną kwotę 15,3 tys. zł (60,7% wydatków budżetu 
środków europejskich Urzędu) stwierdzono że wydatki te poniesiono w okresie ich 
kwalifikowalności i do wysokości określonej w planie finansowym oraz prawidłowo 
udokumentowano. Zostały one wykorzystane na realizację zadań wynikających 
z decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji14, w tym głównie na  
wynagrodzenia za opracowanie ogólnej koncepcji systemu i projektowanie systemu 
(np. opracowanie fiszek obszaru usług, opracowanie materiału do raportu 
końcowego w zakresie ochrony środowiska oraz budownictwa i inwestycji). 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. projekt nie był zakończony. Jako wskaźnik rezultatu 
ustalono w nim funkcjonujący, powszechny system monitorowania usług 
publicznych, koncepcję systemu monitorowania usług publicznych, a jako wskaźnik 
produktu - liczbę obszarów usług, dla których zostanie opracowana koncepcja 
monitorowania w ramach SMUP. Za osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu 
odpowiadał beneficjent, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Urząd 

                                                      
11 Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. 
12 Szacunkowa wartość zamówienia netto. 
13 Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
14 Decyzja nr POWR.02.18.00-00-0095/16 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 grudnia 2016 r., 

przyznająca dofinansowanie na realizację projektu SMUP Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
działającemu zgodnie z umową o partnerstwie z 29 lipca 2016 r. w imieniu własnym oraz partnerów, w tym m. 
in. GUS.   
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raportował realizację zadań w „Miesięcznych kartach czasu pracy pracownika”, które 
wraz z opisem zrealizowanych prac przekazywano do komórki GUS odpowiedzialnej 
za realizację Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 25-27, 75-92, 678-697, 738-757, 1292) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 
Wydatki zostały poniesione w sposób celowy, do wysokości kwot wynikających 
z planu finansowego Urzędu i na realizację powierzonych zadań.   

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Urząd jednostkowych rocznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r.: 
− 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 nie podlegających 
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)  

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).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 911-998, 1264-1287) 

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 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo, 
a ujęte w nich dane były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

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  
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do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 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.  

 

 Katowice, dnia 14 marca 2019 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Izabela Pilarek 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
................................... 

 
 

  

 


