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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35 – 959 Rzeszów, 
zwany dalej US.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Cierpiał - Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, zajmujący 
stanowisko od 1 czerwca 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca  

kontrolę   
 
 

Kontroler 
 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Rzeszowie  

 

 

Alina Walenia, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LRZ/12/2019 z dnia 14.01.2019 r.  

 

(dowód: akta kontroli str. 2 - 3) 

II. Cel i zakres kontroli  

Celem kontroli była ocena wykonania przez US planu finansowego w ramach 
realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok2 w części 58 – Główny Urząd 
Statystyczny, w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72002 – Inne jednostki usług 
informatycznych i w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75007 – Jednostki 
terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, rozdz. 
75056 – Spis powszechny i inne, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
 i gospodarności.  

Ocenie podlegały w szczególności: 

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

- prawidłowość sporządzania 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: 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
2 Ustawa budżetowa na 2018 r. z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
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− analiza porównawcza danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-
27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 

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

− kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
− analiza prawidłowości sporządzania 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 Statystyczny jako dysponent III stopnia jest jednostką budżetową w strukturze 
Głównego Urzędu Statystycznego. Do zakresu jego działania należy wykonywanie 
zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej3. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych US 
określa statut nadany przez Prezesa GUS w dniu 13 listopada 2012 r.4. oraz 
regulamin organizacyjny Dyrektora US z dnia 3 grudnia 2012 r.5  

Urząd Statystyczny w 2018 r. zrealizował dochody w kwocie 53,8 tys. zł, co 
stanowiło 192% dochodów planowanych  (28 tys. zł). Zgodnie z zatwierdzonym 
planem finansowym, wydatki zrealizowano w wysokości 16.599 tys. zł., co stanowiło 
98,5% wydatków planowanych (16.852,9 tys. zł). Zaplanowane wydatki z budżetu 
środków europejskich w kwocie 8,5 tys. zł, zrealizowano w wysokości 8,4 tys. zł. 

 IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia6 pozytywnie wykonanie przez US planu finansowego 
na 2018 r.  

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

V. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 

Ustalono, że US w 2018 r. zrealizował dochody w wysokości 53,8 tys. zł, co 
stanowiło 192% dochodów planowanych (28 tys. zł). Zrealizowane w 2018 r. 
dochody budżetowe były wyższe o 29% od dochodów uzyskanych w 2017 r.  
w kwocie 41,8 tys. zł głównie ze zwrotów środków pochodzących z budżetu UE 
przeznaczonych na finansowanie mikroprojektu pn. Statystyka na rzecz rozwoju 
potencjału turystycznego i kulturowo przyrodniczego Karpat. 

Najwyższą kwotę dochodów uzyskano w rozdz. 75007: w § 8538 środki pochodzące 
z budżetu UE przeznaczone na finansowanie projektów i programów – 23,7 tys. zł 
oraz w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10,1 tys. zł.  

                                                      
3 Dz.U. z 2018 poz. 997, ze zm.  
4 Zarządzenie Nr 17 Prezesa GUS z dnia 13.11.2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 51, ze zm.). 
5 Zarządzenie wewnętrzne nr 30 Dyrektora US w Rzeszowie z 3.12.2012 r.  
6 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. 

Ocena i jej 
uzasadnienie 

Opis stanu 
faktycznego 
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W rozdz. 75007 wyższe od planowanych dochody uzyskano głównie z tytułu 
wpływów z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych w § 0940 w kwocie 2,5 tys. zł (254 %),  
z wpływów z różnych dochodów w § 0970 w kwocie 3 tys. zł (298 % planowanych). 
Nie osiągnięto planowanych dochodów: w  § 0750 dochody z najmu i dzierżawy 
zrealizowano w kwocie 8 tys. zł (45% planowanych), w § 0830 wpływy z usług  
w kwocie 3,8 tys. zł (63%), w  § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1,1 
tys. zł (55%). Mniejsza od planowanej kwota dochodów wynikała z wygaśnięcia  
trwałego zarządu i wypowiedzenia umów najmu na części nieruchomości w budynku 
Oddziału w Krośnie.  

Nie planowano dochodów w rozdz. 75007 w § 0870 – wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych, a uzyskano w kwocie 10,1 tys. zł oraz w § 8538 w kwocie 
23,7 tys. zł, w  § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,019 zł oraz w rozdz. 75056  
w  §0920 w kwocie 0,020 zł, w  §0970 w kwocie 1,5 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str.4 - 6) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, należności pozostałe do zapłaty wystąpiły w dz. 750, w rozdz. 75007  
i wynosiły 0,75 zł. Na koniec 2017 r. kwota należności wynosiła 4,21 zł i dotyczyła 
rozdz. 75007. Należności te dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych 
płatności.  

Wg stanu na koniec 2018 r. nie występowały zaległości w dochodach budżetowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 7 - 10) 

 

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

 

2. Wydatki  

2.1.Wydatki budżetu państwa 

Plan finansowy US z dnia 13.02.2018 r.7 ustalony na podstawie ustawy budżetowej 
na 2018 r., określał wydatki w łącznej kwocie 16.805,5 tys. zł, z czego w dz. 720   
w kwocie 9.143,7 tys. zł i w dz. 750 – 7.661,8 tys. zł. W 2018 r. plan finansowy 
wydatków (16.805,5 tys. zł) po zmianach w wysokości 16.852,9 tys. zł, został 
wykonany w kwocie 16.599,0 tys. zł, tj. w 98,5%. W porównaniu do 2017 r., wydatki 
zmniejszyły się o 134,3 tys. zł, tj. o 0,7% głównie z powodu zmniejszenia wydatków 
na wynagrodzenia.  

Dominującą pozycję w wydatkach (91,4%) stanowiły wynagrodzenia pracowników  
i pochodne od wynagrodzeń, wypłacone w kwocie 15.175,7 tys. zł. W ramach 
pozostałych wydatków bieżących na zakup towarów i usług wydatkowano środki  
w kwocie 921,9 tys. zł (5,5%). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
wydatkowano 36,8 tys. zł (0,2%) finansując głównie wypłatę ekwiwalentu za pranie  
i używanie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych 
dla pracowników i napojów chłodzących dla pracowników. 

 

                                                                                 (dowód: akta kontroli str.11 - 24) 

                                                      
7 Decyzja Dyrektora US nr 1 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie planu finansowego dochodów  
i wydatków US na 2018 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

i uwagi 

Opis stanu faktycznego 
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Zwiększenia planu finansowego – o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu 
państwa – o kwotę  18 tys. zł i dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem 
pracowników, z tego:  

- 12,6 tys. zł – rezerwy celowej (cz.83,poz.20) z przeznaczeniem na sfinansowanie 
w 2018 roku dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
(wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem  
1 grudnia 2017 r.. Zwiększenia planu finansowego dokonano na podstawie decyzji 
Ministra Finansów z dnia 10.07.2018 r. Środki te wykorzystane zostały w kwocie 
12,6 tys. zł (100%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku służby cywilnej oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 1 urzędnika służby 
cywilnej mianowanego z dniem 1.12.2017 r. 

- 0,7 tys. zł – rezerwy celowej (cz.83, poz. 19), z przeznaczeniem na  sfinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację 
projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (decyzja Ministra 
Finansów z dnia 17.08.2018 r.). Środki wykorzystane zostały w kwocie 0,6 tys. zł 
(98,5%)  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych 
w realizację ww. projektu, finansowane z budżetu państwa. Niewykorzystane środki 
w kwocie 0,1 tys. zł zwrócono na rachunek dysponenta cz. 58.  

-  3,5 tys. zł – rezerwy celowej (cz.83, poz. 99), z przeznaczeniem na sfinansowanie 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację 
projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (decyzja Ministra 
Finansów z dnia 21.08.2018 r.). Środki te wykorzystane zostały w kwocie 3,5 tys. zł 
(100%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników 
zaangażowanych w realizację ww. projektu, finansowane z budżetu środków 
europejskich.  

- 0,2 tys. zł – rezerwy celowej (cz.83 poz.19), z przeznaczeniem na sfinansowanie 
dodatków zadaniowych i specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników 
zaangażowanych w realizację projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie 
informacyjnym państwa”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 (Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00) 
(decyzja Ministra Finansów z dnia 15.12.2018 r.). Środki wykorzystane zostały  
w kwocie 0,2 tys. zł (100%) i przeznaczone na wypłatę dodatku zadaniowego wraz  
z pochodnymi dla pracownika zaangażowanego w realizację ww. projektu, 
finansowane ze środków  budżetu państwa,  

- 1,0 tys. zł – rezerwy celowej (cz. 83 poz. 99), z przeznaczeniem na sfinansowanie 
dodatków zadaniowych i specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników 
zaangażowanych w realizację projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie 
informacyjnym państwa”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 (Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00) 
(decyzja Ministra Finansów z dnia 18.12.2018 r.). Środki wykorzystane zostały  
w kwocie 1,0 tys. zł (100%) na wypłatę dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi 
dla pracownika zaangażowanego w realizację ww. projektu,  finansowane z budżetu 
środków europejskich,  

Zmiany w planie finansowym US o ww. środki, pochodzące z rezerw, wprowadzono 
po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu wydatków.  

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 25 - 28)                
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Z otrzymanych w 2018 r. środków z ww. rezerwy celowej (18 tys. zł), zgodnie  
z przeznaczeniem wydatkowano 17,9 tys. zł (99,7%). Niewykorzystane środki  
w kwocie 0,1 tys. zł  zostały zwrócone na rachunek dysponenta cz. 58.  

                                                                 (dowód: akta kontroli str. 29)           

Badaniem kontrolnym – w zakresie prawidłowości wydatkowania środków  
z rezerw budżetowych – objęto 5 ww. rezerw celowych w łącznej wysokości  
17,9 tys. zł (100% wykorzystanej kwoty rezerw). 

Stwierdzono, że środki budżetu państwa w ramach badanych rezerw celowych 
zostały wydatkowane prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.   

                                                                   (dowód; akta kontroli str. 30 - 44)          

Wg planu finansowego, plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 15.189 tys. zł 
i został zmniejszony o 13,3 tys. zł (tj. o 0,09 %), z tego: w dz. 720 rozdz. 72002 –  
o 1,9 tys. zł; w dz. 750, rozdz. 75007 – o 10,7 tys. zł i w rozdz. 75056 – o 0,7 tys. zł. 
Zmniejszenie planu finansowego na wynagrodzenia związane było ze 
zmniejszeniem stanu zatrudnienia.   

Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w 2018 r. 
wynosiła 15.175,6 tys. zł (100% planu po zmianach) i była niższa od kwoty 
wydatków poniesionych w 2017 r. o  37,6 tys. zł. W 2017 r. wydatki te wynosiły 
15.213,2 tys. zł.  
W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, w przeliczeniu na  
1 pełnozatrudnionego, wynosiło 3.691 zł, a w 2017 r. –  3.594 zł. Było ono o 97 zł 
 (tj. o 1%) wyższe niż w 2017 r.       
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 r. wyniosło 3.691 zł  
i w poszczególnych grupach pracowników US przedstawiało się następująco:  
- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń (status 01) – 3.355 zł 
(w 2017 r. –  3.224 zł), 
- członkowie korpusu służby cywilnej (status 03) – 3.797 zł (w 2017 r. – 3.714 zł).  

                                                                (dowód: akta kontroli str. 22 – 24, 49)        

W latach 2017 – 2018 planowane zatrudnienie nie uległo zmianie i ustalone 
zostało na poziomie 301 pełnozatrudnionych osób. W 2018 r. wykonanie planu 
zatrudnienia w statusie zatrudnienia 03 było mniejsze o 5 etatów (planowano 218, 
wykonano 213), a w 01 nie uległo zmianie (planowano 83 i wykonano 83).  

Wg sprawozdania Rb-70, przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w przeliczeniu na pełne 
etaty wynosiło 266,94 osób i było niższe o 9,54 etatu w porównaniu do 
poprzedniego roku i wynikało głównie z działań w kierunku racjonalizacji 
zatrudnienia (emerytury, renty, rozwiązanie umów o pracę zawartych na czas 
określony).  

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 50, 51 - 57)   

W 2018 r. nie było  zawartych umów zlecenia na wykonywanie zadań na rzecz US. 
W 2017 zadania takie wykonywało 14,67 pełnozatrudnionych osób na podstawie 
umów zlecenia (w tym 13,67 własnych pracowników i 1 niebędący pracownikiem 
US). Wydatki związane z rozliczeniem umów zlecenia w 2017 r. wynosiły 105,1 tys. 
zł i dotyczyły realizacji projektu pn. Wykorzystanie wielu metod badawczych na 
przykładzie zintegrowanych badań podróży realizowane we współpracy  
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (rodz. 75079 Pomoc zagraniczna).  
 

                                                                       (dowód: akta kontroli str. 58)                                                       
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Wg stanu na koniec 2018 r., kwota zobowiązań wynosiła 1.032,8 tys. zł i dotyczyła  
w całości zobowiązań niewymagalnych w dz. 720, rozdz. 72002 (580,4 tys. zł), w dz. 
750, rozdz. 75007 (452,4 tys. zł). Zobowiązania dotyczyły wynagrodzenia rocznego 
wraz z pochodnymi (999,9 tys. zł) oraz wydatków związanych z usługami (32,8 tys. 
zł). Dane te wykazane zostały w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa. W porównaniu do zobowiązań na koniec 2017 r., 
wynoszących 1.057,6 tys. zł, nastąpił spadek o 0,23 %.  

                                                                            (dowód: akta kontroli str. 59 - 60)          

Zgodność realizacji wydatków z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi 
 
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 825,8 tys. zł, tj. 64% 
wydatków pozapłacowych US (oraz 5% ogółu zrealizowanych wydatków), 
dokonanych w 2018 r. ze środków budżetu państwa. Doboru próby wydatków do 
kontroli dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
(na koncie 130) i dowodów księgowych, odpowiadających wydatkom budżetowym 
dysponenta III stopnia, większym niż 500 zł. Próba została wylosowana metodą 
monetarną (MUS) spośród 440 zapisów księgowych o łącznej wartości 1.291,3 tys. 
zł. Badaniem objęto 154 zapisy księgowe  na kwotę ogółem 825,8 tys. zł, w tym:  
w grupie wydatków bieżących pozapłacowych – 138 zapisów na kwotę 723,6 tys. zł, 
środków europejskich – 12 zapisów na kwotę 91,7 tys. zł oraz 4 zapisy na 10,5 tys. 
zł, obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

                                                           (dowód: akta kontroli str. 61 -  68)           

Stwierdzono, że objęte analizą wydatki bieżące w kwocie 723,5 tys. zł oraz środki 
budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących  
z budżetu UE w kwocie 91,7 tys. zł były legalne, gospodarne i celowe. Wydatki te 
dokonywane były w ramach planu finansowego, uwzględniającego realizację 
poszczególnych zadań, ich terminy i kwoty płatności. Wydatkowanie środków 
europejskich było zgodne z umową o dofinansowanie projektu. pn. Statystyka na 
rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo przyrodniczego Karpat. 
Mikroprojekt o wartości 230,3 tys. zł wdrażany jest w  okresie od 1.08.2018  
do 31.07.2019 r. ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej 
Polska – Słowacja 2014 – 2020 „Interreg” V-A. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W badanej próbie wydatków wynoszącej 
825,8 tys. zł o łącznej wartości zawartych umów wynoszącej 652,8 tys. zł pod kątem 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz wyłączenia 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8 (dalej 
Pzp), nie stwierdzono nieprawidłowości.  

                             (dowód: akta kontroli str. 61 – 68, 69, 70 – 72, 73 – 77, 230 - 231) 

W 2018 r. w US przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie uproszczonym na podstawie art. 138 o ustawy Pzp, 252 
postępowań stosownie do art. 4 pkt. 8 Pzp z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp, 
zgodnie z regulaminem wewnętrznym Dyrektora US9.  

                                                      
8 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.  
9 Zarządzenie wewnętrzne nr 7 Dyrektora US w Rzeszowie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu „Procedura udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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                                                (dowód: akta kontroli str. 78 – 87, 88 – 91, 92 – 94) 

Szczegółowym  badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych  
w ustawie Pzp w odniesieniu do dwóch postępowań o zamówienia publiczne  
o łącznej wartości 652,8 tys. zł udzielonych przez US. Postępowania te (100% 
postępowań wszczętych w 2018 r., z umowami zawartymi w tym roku) 
przeprowadzone zostały w trybie uproszczonym na podstawie art. 138 o cyt. ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W 2018 r. kwota wydatków z tytułu zrealizowanych 
zamówień publicznych stanowiła 3,3 tys. zł.  

Objęte analizą dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
uproszczonym, dotyczyły: 
- świadczenia usługi dozoru i ochrony fizycznej mienia budynku położonego  
w Tarnobrzegu na okres 36 miesięcy (wartość przedmiotu umowy 348,8 tys. zł),  
- świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na okres 24 
miesięcy (wartość przedmiotu umowy – 304 tys. zł), 

W 2018 r. wydatkowano z wyłączeniem stosowania przepisów Pzp10 ogółem 
66 tys. zł. Środki te w całości przeznaczono na zakup ręczników dla rodzin 
uczestniczących w badaniach gospodarstw domowych.  

Analizowane postępowania pod kątem prawidłowości stosowania procedur 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych nie wykazały naruszeń 
przepisów oraz zostały rzetelnie udokumentowane.    

                                                            (dowód: akta kontroli str. 95 - 106, 107 - 132 )                       

2.2.Wydatki budżetu środków europejskich  

Wg sprawozdania Rb-28 UE w 2018 r. US zrealizował wydatki z budżetu środków 
europejskich w kwocie 8,4 tys. zł, tj. 98,8% kwoty planowanej (8,6 tys. zł) oraz 
186,3% wydatków 2017 r. (4,5 tys. zł). Wydatki te dotyczyły następujących umów  
o dofinansowanie projektów zawieranych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego: 

- w kwocie 7,5 tys. zł dotyczących projektu „System monitorowania usług 
publicznych – koncepcja SMUP”, współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, 

- w kwocie 0,9 tys. zł dotyczących projektu „Przestrzenne dane statystyczne  
w systemie informacyjnym państwa”, współfinansowanego ze środków UE  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.  

Wydatki w łącznej kwocie 8,4 tys. zł dotyczyły wypłat dodatków zadaniowych wraz  
z pochodnymi dla 3 osób realizujących projekty w US.  

                                                                     (dowód: akta kontroli str.143 - 192) 

2.3.Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

Wydatki US w 2018 r. były realizowane w ramach dwóch podzadań: 1.11.1 Prace 
statystyczne i rozwojowe oraz 1.11.2. Prowadzenie krajowych rejestrów rządowych. 
Podzadania, cele oraz mierniki przyjęte do pomiaru stopnia ich realizacji 
zdefiniowane zostały przez dysponenta części 58 Główny Urząd statystyczny.  
W podzadaniu 1.11.1. Prace statystyczne i rozwojowe ustalone zostały następujące 
działania oraz mierniki, które zostały wykonane w zaplanowanej wysokości:  
- 1.11.1.1. Realizacja badań statystycznych – odsetek opracowań statystycznych 
zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku: wartość miernika według planu 
100%, 
                                                      
10 Na podstawie § 3 ust.3 zarządzenia wewnętrznego nr 7 Dyrektora US.  
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- 1.11.1.2. Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych 
– wskaźnik dostępności informacji wynikowych w Internecie: wartość miernika 
według planu 100%,  
- 1.11.1.3. Prace rozwojowe – odsetek prac rozwojowych zrealizowanych do 
zaplanowanych: wartość miernika według planu 100%.  
Poniesione wydatki w 2018 r. na realizację tego podzadania wyniosły 15.301,5 tys. 
zł (98,3% kwoty planowanej). 
W podzadaniu 1.11.2. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych ustalone 
zostały następujące działania oraz mierniki, które zostały wykonane w zaplanowanej 
wysokości: 
- 1.11.2.1. Prowadzenie rejestru TERYT – kompletność rejestru TERYT, wartość 
miernika według planu 100%,  
- 1.11.2.2. Prowadzenie rejestru REGON – kompletność rejestru REGON, wartość 
miernika według planu 100%,  
Poniesione wydatki w 2018 r. na realizację tego podzadania wyniosły 1.306 tys. zł 
(100% kwoty planowanej). 
Łącznie na realizację zadania 1.11. Statystyka publiczna wydatkowana została 
kwota 16.607,5 tys. zł, z czego:  
- budżet państwa: 16.599 tys. zł, (planowane  16.853 tys. zł),  
- budżet środków europejskich: 8,5 tys. zł (planowane 8,6 tys. zł). 
 

                                                            (dowód: akta kontroli str.133 - 142) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej wydatków budżetu państwa  
i środków europejskich nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
budżetu państwa i budżetu środków europejskich ponoszonych przez kontrolowaną 
jednostkę w zakresie wydatków. Wydatki były celowe, zrealizowane zostały zgodnie 
z planem finansowym US.  

3.Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta III stopnia – US 
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 wydatków budżetu środków europejskich (Rb- 28UE), 
- z wykonania wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE (Rb-28 Programy).  
- 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).  

Kwoty, wykazane w sprawozdaniach US (dysponent III stopnia) były zgodne  
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęta koncepcja systemu kontroli 
zarządczej zapewniała w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych 
sprawozdań. Wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo  
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str.193 – 229, 232 - 251) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

i uwagi  
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faktycznego 
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Stwierdzono, że w US prawidłowo, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, został zorganizowany  system kontroli zarządczej. Zarządzeniem 
wewnętrznym nr 8 z dnia 8.03.2012 r. Dyrektora US wprowadzone zostały 
procedury kontroli zarządczej, ustalone zostały zasady i tryb zarządzania ryzykiem, 
metody przeciwdziałania ryzyku oraz formy monitorowania procesu kontroli 
zarządczej. Wskazane zostały także osoby, odpowiedzialne za zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.  

                                                                        (dowód: akta kontroli str.252 - 260)             

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

  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. Sprawozdania sporządzone zostały rzetelnie  
i terminowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej US.  

V. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji planu finansowego US 
za 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków 
pokontrolnych. 

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 
do dyrektora jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Rzeszów,  dnia 29 marca 2019 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie  

Kontroler p.o. Dyrektor 
Wiesław Motyka  Alina Walenia 

Główny specjalista k.p.  

/…/ /…/ 
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