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PROTOKÓŁ KONTROLI 

Głównego Urzędu Miar  
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 

nr REGON 010415420  
zwanego dalej GUM lub Urzędem 

 
 

Funkcję Prezesa GUM od dnia 1 lutego 2007 r. sprawuje Pani Janina Maria Popowska. 

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.: 

• funkcję Prezesa GUM sprawował Pan Włodzimierz Sanocki, 

• funkcję Zastępców Prezesa GUM sprawowali: Pani Barbara Lisowska i Pan Jeremi 

Zarzycki 

Funkcję Dyrektora Generalnego Urzędu sprawuje Pani ElŜbieta Soika od dnia 26 listopada 

1997 r. 

Dyrektorem Biura BudŜetowego GUM jest Pani Maria Frydrych od dnia 20 sierpnia 2003 r. 

Głównym Księgowym GUM jest Pani ElŜbieta Celmer od dnia 15 lutego 2005 r. 

Kontrolą objęto wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. część Nr 64 – Główny Urząd Miar. 

Na podstawie upowaŜnienia nr 053762 z dnia 3 stycznia 2007 r., kontrolę przeprowadziła 

Barbara Komar – specjalista kontroli państwowej z Departamentu Gospodarki Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli, w okresie od 4 stycznia do 23 marca 

2007 r., z przerwą w dniu 19 stycznia 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1] 

W toku kontroli ustalono co następuje: 

1. Dane ogólne 

1.1. Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i 

probiernictwa.  

Prezes GUM jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki. 

Strukturę administracji miar i administracji probierczej tworzą: jednostka centralna w 

Warszawie oraz 9 okręgowych urzędów miar i 62 obwodowe urzędy miar oraz 2 okręgowe 

urzędy probiercze i 10 obwodowych urzędów probierczych. 

Główny Urząd Miar w Warszawie jest dysponentem głównym środków budŜetu państwa i 

jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia, a kierownicy podległych 11 okręgowych 
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urzędów są dysponentami trzeciego stopnia. Obwodowe urzędy miar i obwodowe urzędy 

probiercze nie są dysponentami środków budŜetowych, lecz rozliczają środki w ramach 

okręgowych urzędów miar lub urzędów probierczych. 

Organizację GUM określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w 

drodze zarządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu GUM. Na jego 

podstawie Prezes GUM wydał zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Głównemu Urzędowi Miar. 

1.2. Główny Urząd Miar – część 64 budŜetu państwa posiada: 

a) dział 750 – administracja publiczna, w skład którego wchodzi: rozdział 75001 – urzędy 

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, rozdział 75007 – jednostki 

terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, 

b) dział 752 – obrona narodowa, w skład którego wchodzi rozdział 75212 – pozostałe wydatki 

obronne. 

W GUM stosowne są mierniki wykonania zadań – szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie 

złoŜyła ElŜbieta Soika – Dyrektor Generalny GUM 

[Dowód: akta kontroli str. 249, 251-257, 271-456] 

 

1.3. Po uchwaleniu ustawy budŜetowej ElŜbieta Soika – Dyrektor Generalny GUM 

poinformowała 11 podległych dysponentów trzeciego stopnia, o tym Ŝe Prezes GUM, 

wykonując postanowienia art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 35, poz. 244 z późn. zm.) ustalił ostateczne kwoty dochodów 

i wydatków budŜetowych na 2006 r. oraz limity zatrudnienia osób objętych mnoŜnikowymi 

systemami wynagrodzeń. Jednocześnie Dyrektor Generalny GUM zwróciła się o 

sporządzenia planu finansowego jednostki na 2006 r. w szczegółowości wg paragrafów 

wydatków i przedłoŜenie go do Biura BudŜetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15 marca 2006 r. zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów. Plany te opracowano w wyŜej wymienionym terminie. 

Prezes GUM przekazał pismem przewodnim znak BB-032-242/AŁ/06 z dnia 22.03.2006 r. 

do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ElŜbiety Suchockiej-Roguskiej budŜet GUM. 

w układzie wykonawczym w rozbiciu na rozdziały i paragrafy (tj. w terminie określonym w 

art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Układ wykonawczy był zgodny z 

wielkościami ogólnymi dla części 64 - GUM, określonymi w ustawie budŜetowej na 2006 r. 
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Całość środków została rozdzielona na 12 dysponentów trzeciego stopnia (11 jednostek 

terenowych i Centralę GUM). 

[Dowód: akta kontroli str. 559-612, 1259] 

2. Realizacja wniosków NIK dotyczących wykonania budŜetu w 2005 r. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK znak KGP/41007-1/06 z dnia 6 kwietnia 

2006 r., Włodzimierz Sanocki – Prezes GUM pismem znak BB-091-362/MW/06 z dnia 21 

kwietnia 2006 r. poinformował NIK o podjęciu działań w celu wykonania wniosków 

pokontrolnych NIK. 

W celu zapewnienia zakończenia realizacji zadań w tym samym roku budŜetowym, pismem z 

dnia 12 kwietnia 2006 r. Dyrektor Generalny Urzędu zobowiązała kierowników komórek 

organizacyjnych do składania kompletnych wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia przez Kierownictwo 

GUM planu inwestycyjnego na dany rok budŜetowy lub w ciągu siedmiu dni w przypadku 

otrzymania informacji o uzyskaniu środków z rezerwy celowej. Komórki organizacyjne GUM 

w 2006 r. (po wydaniu zaleceń pokontrolnych) składały wnioski o wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych terminowo. 

W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego przebiegu realizacji zadań z zakresu audytu 

wewnętrznego opracowano długookresowy plan audytu i plan audytu na 2006 rok oraz 

dokonano pełnej analizy dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Ocena wykorzystania 

zasobów ludzkich w GUM w 2004 roku” przez nowo zatrudnionego audytora. Ponadto 

nowozatrudniony audytor został zapoznany z wynikami kontroli NIK i oceny słuŜb Ministra 

Finansów w zakresie audytu wewnętrznego. Opracowana została „Karta Audytu 

Wewnętrznego”, która została wprowadzona Decyzją nr 20 Dyrektora Generalnego GUM w 

dniu 17 maja 2006 r. oraz „Podręcznik procedur audytu wewnętrznego w GUM”, który został 

zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego GUM w dniu 22.12. 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 113-248, 1345, 1633, 1641] 

 

3. Audyt wewnętrzny 

W 2006 r. w GUM zaplanowano dwa zadania audytowe: 

• zadanie audytowe nr 1/2006 „Wykonywanie obowiązków archiwizowania 

dokumentacji w Głównym Urzędzie Miar”, 

• zadanie audytowe nr 2 „System ochrony informacji w Głównym Urzędzie Miar 

wynikający z obowiązków nałoŜonych przez ustawę o ochronie danych osobowych” 
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Oba audyty zostały przeprowadzone planowo. 

[Dowód: akta kontroli str. 49-144] 

Z wyjaśnień ElŜbiety Soiki – Dyrektora Generalnego GUM wynika, Ŝe: 

• audyt wykonania obowiązków archiwizowania dokumentacji w Głównym Urzędzie 

Miar przyczynił się do poprawy funkcjonowania procesu archiwizacji dokumentacji w 

Urzędzie. W listopadzie 2006 r. przeprowadzona została kontrola funkcjonowania 

archiwum zakładowego GUM przez Archiwum Akt Nowych, która bardzo 

pozytywnie oceniła ten zakres funkcjonowania Urzędu. 

• zalecenia wynikające z audytu systemu ochrony informacji w Głównym Urzędzie 

Miar wynikający z obowiązków nałoŜonych przez ustawę o ochronie danych są 

realizowane. 

• Ministerstwo Finansów nie przeprowadzało w 2006 r. kontroli w GUM. 

[Dowód: akta kontroli str. 249, 261-270, 457-492] 

4. Prawidłowość i rzetelność sporządzenia sprawozdawczości budŜetowej. 

Przy opracowaniu sprawozdawczości budŜetowej stosowano odpowiednio: 

• do dnia 1 lipca 2006 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w 

sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 170 poz. 1426 ), 

• od dnia 1 lipca 2006 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. z 2006 r. nr 115 poz.781). 

Sprawozdania łączne sporządzano na podstawie otrzymanych od jednostek podległych 

sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdania jednostkowego Centrali. 

Do ww. sprawozdań sporządzano zestawienia zbiorcze na które nanoszono poszczególne dane 

ze sprawozdań jednostkowych. Zestawienia wykonywano w Excelu bez moŜliwości eksportu 

danych do sprawozdań łącznych. 

Analizie poddane zostały następujące sprawozdania Centrali GUM wykonywane w formach 

tabelarycznych, a następnie przenoszone do sprawozdań łącznych części 64 – GUM: Rb-23 – 

roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 – roczne 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych, Rb-28 – roczne sprawozdanie z 

wykonania planu wydatków budŜetu państwa, Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie 

naleŜności i Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych 

oraz poręczeń i gwarancji. 
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ElŜbieta Celmer – Główny Księgowy GUM wyjaśniła, Ŝe wszystkie sprawozdania 

jednostkowe otrzymywane od jednostek podległych były sprawdzane pod względem 

formalno-rachunkowym jak równieŜ merytorycznie. W 2006 r. nie zachodziła potrzeba 

dokonywania korekt sprawozdań jednostkowych, gdyŜ nie wystąpiły nieprawidłowości. 

W wyniku dokonanych przez kontrolującego w obecności ElŜbiety Celmer – Głównego 

Księgowego GUM porównania zapisów księgowych z danymi ujętymi w sprawozdaniach 

jednostkowych GUM nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący stwierdził, Ŝe w roku 

2006 nie dokonywano korekt sprawozdań jednostkowych, a objęte badaniem sprawozdania 

zostały sporządzone terminowo. 

W wyniku dokonanej analizy sprawozdań jednostkowych rocznych Centrali GUM 

stwierdzono: 

− przedstawione w rocznym sprawozdaniu Rb-23 dane w wierszu dochody wykonane 

były zgodne z zapisem na koncie 130 strona Wn, a w wierszu dochody przekazane w 

okresie sprawozdawczym były zgodne z zapisami konta 222 strona Wn i strona Ma 

konta 130. 

− wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach dane o stanie rachunków bieŜących 

były uzgadniane z oddziałami okręgowymi NBP, 

− dane wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-27 odpowiadają zapisom dokonanym na 

koncie 130 oraz kontach zespołu 2 i 7, 

− analityczna ewidencja zrealizowanych dochodów budŜetowych, prowadzona do konta 

130 uwzględniała podziałki klasyfikacji budŜetowej oraz wymogi sprawozdawczości, 

a zapisy na koncie 130 dokonywane były na podstawie wyciągów bankowych, 

− do konta 221 była prowadzona ewidencja szczegółowa, wyodrębniająca rozrachunki z 

poszczególnymi dłuŜnikami. W ewidencji naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 

wydzielone były podziałki klasyfikacji budŜetowej dochodów, 

− nie występowało saldo Ma na koncie 222 w ciągu roku budŜetowego 2006, 

− wykazane w rocznym sprawozdaniu Centrali GUM Rb-28 dane w kolumnie 

wykonanie były zgodne z zapisami na koncie 130 strona Ma. Analityczna ewidencja 

zrealizowanych wydatków budŜetowych prowadzona do konta 130 uwzględniała 

podziałki klasyfikacji budŜetowej, 

− dane za 2006 r. wykazane w Rb-N i Rb-Z były zgodne z ewidencją księgową. 

Sprawozdanie Rb-Z jest zerowe, gdyŜ w Centrali i jednostkach podległych nie 

występują zobowiązania wymagalne. 
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W Centrali GUM w Warszawie, będącej dysponentem głównym i jednocześnie dysponentem 

III stopnia, w której oceniano wiarygodność ksiąg rachunkowych przeprowadzono równieŜ 

badanie prawidłowości ujęcia danych z ksiąg w sprawozdaniach Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N i 

Rb-Z.  

Badanie prawidłowości ujęcia danych ze sprawozdań jednostkowych w sprawozdaniach 

łącznych przeprowadzono na podstawie wybranych losowo po trzy sprawozdania Rb-23, Rb-

27, Rb-28, Rb-N i Rb-Z z OUM Kraków, OUM Warszawa i OUM Wrocław. 

W wyniku badania nie stwierdzono błędów w zakresie przenoszenia danych ze sprawozdań 

jednostkowych na sprawozdania łączne. 

[Dowód: akta kontroli str. 1119-1198, 1253-1258] 

GUM dokonał w okresie przejściowym następujących operacji: 

• operacje gospodarcze realizowane w styczniu 2007 r., a dotyczące 2006 r. zostały 

zaewidencjonowane pod datą 29.12.2006 r., 

• w dokumentach źródłowych 2007 r. nie występują dokumenty dotyczące 2006 r., 

• dochody budŜetowe z okresu przejściowego od 01.01.2007 r. do 12.01.2007 r. 

zostały zaliczone do 2006 r., 

• zwrot niewykorzystanych środków budŜetowych na konto Ministerstwa Finansów 

nastąpił dnia 13.01.2007 r. i został zaksięgowany pod datą 29.12.2006 r., 

• na koncie 223 zwrot środków budŜetowych przekazanych do Ministerstwa 

Finansów został zaksięgowany pod datą 29.12.2006 r. 

Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie operacji dokonanych w okresie 

przejściowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 1201-1230, 1239-1246] 

5. Poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych 

Kontrola finansowa w GUM jest szeregiem czynności i działań wykonywanych przez 

kierownika jednostki, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego 

i poszczególnych pracowników w toku bieŜącej działalności, które tworzą system kontroli 

finansowej. Elementy kontroli finansowej są wbudowane w strukturę organizacyjną, 

procedury i przyjętą praktykę. 

Czynności i mechanizmy kontrolne stanowią integralną część poszczególnych procesów i 

operacji prowadzonych w GUM. 

W 2006 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, 

związanej z wykorzystaniem środków publicznych. W celu zapewnienia efektywnego i 
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zgodnego z prawem wykorzystania środków publicznych w 2006 r. w GUM obowiązywały 

następujące uregulowania wewnętrzne: 

• Zarządzenie Nr 14 Prezesa GUM z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie nadania 

regulaminu organizacyjnego GUM; 

• Zarządzenie Nr 15 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania 

i rozliczania inwentaryzacji majątku w Głównym Urzędzie Miar; 

• Decyzja Nr 5 Prezesa GUM z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad 

rachunkowości w Głównym Urzędzie Miar. Poprzednio obowiązywała Decyzja Nr 2 

Prezesa GUM z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości w Głównym 

Urzędzie Miar zmieniona Decyzją Nr 8 Prezesa GUM z dnia 14grudnia 2004 r.; 

• Decyzja Nr 3 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz powołania w 

GUM komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych; 

• Procedury ogólne funkcjonujące w ramach systemu zarządzania jakością takie jak: 

- audyty wewnętrzne 

- postępowanie z przyrządami klientów 

- postępowanie z wyposaŜeniem pomiarowym, 

- przegląd zamówień, zapytań, ofert i umów, 

- przegląd zarządzania wykonywany przez kierownictwo 

- nadzorowanie pracy nie spełniającej wymagań 

- nadzorowanie i ochrona danych komputerowych 

- zakupy usług, dostaw i robót budowlanych,  

• Poza systemem jakości istnieją procedury związane ze sporządzaniem, obiegiem, kontrolą 

i zatwierdzaniem dowodów księgowych dokumentujących operacje gospodarcze i 

finansowe. Obowiązująca Decyzja Nr 5 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 24 grudnia 

2003 r., została zastąpiona Decyzją Nr 40 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 31 

sierpnia 2006 r. którą zostały wprowadzone do stosowania: 

� zasady ogólne dotyczące dokumentowania, rejestrowania i kontroli operacji 

gospodarczych i finansowych; 

� prowadzenie gospodarki aktywami trwałymi; 

� dokumentowanie gospodarki magazynowej; 

� wypłata wynagrodzeń; 

� dokumentowanie gospodarki kasowej i bankowej; 
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� pobieranie opłat za czynności organów i urzędów administracji miar; 

� pobieranie wynagrodzeń za czynności organów i urzędów administracji miar 

w ramach umów cywilno-prawnych; 

� zwrot środków pienięŜnych nie wykorzystanych w danym roku na wydatki 

budŜetowe. 

PowyŜsza Decyzja została zmieniona Decyzją Nr 49 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 8 

listopada 2006 r. Procedury te zawierają zasady sprawowania kontroli finansowej w wyŜej 

wymienionych obszarach. KaŜdy kierownik komórki organizacyjnej w ramach zakresu swojej 

działalności dodatkowo ustala zasady organizacji pracy, w tym sprawowania kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 1099, 1259-1264] 

Biuro BudŜetowe GUM w ramach nadzoru nad gospodarką finansową jednostek terenowych 

w roku budŜetowym 2006 dokonywało: 

• bieŜącej kontroli przesyłanych przez jednostki terenowe sprawozdań 

• miesięcznych analiz wykonania dochodów budŜetowych oraz wykorzystania środków 

budŜetowych, 

• kwartalnych analiz wykonania wydatków na podstawie sporządzonych zestawień 

wykonania wydatków w szczegółowości do §§ z podziałem na poszczególne 

jednostki, 

• kwartalnych analiz działalności poszczególnych jednostek poprzez analizy 

odpowiednio wybranych wskaźników. 

PowyŜsze analizy i oceny były omawiane podczas okresowych narad z dyrektorami 

podległych jednostek przy omawianiu realizacji zadań. 

[Dowód: akta kontroli str. 497-538] 

Ponadto w ramach zadań, nałoŜonych – zgodnie z § 41 ust.2 pkt. 4 i 5 obowiązującego od 

dnia 18 listopada 2005 r. regulaminu organizacyjnego GUM – na Wieloosobowe stanowisko 

pracy ds. Kontroli Wewnętrznej i Finansowej, w roku budŜetowym 2006 zaplanowano i 

przeprowadzono postępowania kontrolne we wszystkich – nadzorowanych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Miar – terenowych jednostkach administracji miar i administracji 

probierczej (tj. w 9 okręgowych urzędach miar i 2 okręgowych urzędach probierczych).  

We wszystkich 11 postępowaniach kontrolnych przedmiot przeprowadzonych czynności 

sprawdzających obejmował: 

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie dotyczącym realizowanych 

dochodów budŜetowych, w tym w szczególności: 
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- poprawność pobierania dochodów oraz stopień realizacji planowanych dochodów 

budŜetowych, w odniesieniu do opłat za świadczone czynności administracyjne, 

- zgodność przyjętych do stosowania procedur wewnętrznych, dotyczących ww. 

czynności administracyjnych, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

- rzetelność sporządzania miesięcznego sprawozdania RB-27 z wykonania planu 

dochodów budŜetowych za okres sprawozdawczy poprzedzający kontrolę, 

- terminowość odprowadzania uzyskanych dochodów budŜetowych na właściwy 

rachunek budŜetu państwa, 

- poprawność odpisywania naleŜności budŜetowych (za rok 2005) niemoŜliwych do 

wyegzekwowania; 

Prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, w tym w 

szczególności: 

- prawidłowość przestrzegania procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 

47 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  

- wstępna ocena celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz zgodność 

wydatków z planowanym przeznaczeniem, 

- prawidłowość udzielania zamówień publicznych, 

- prawidłowość wykorzystania rezerw celowych, 

- rzetelność sporządzania miesięcznego sprawozdania RB-28 z wykonania planu 

wydatków budŜetowych za okres sprawozdawczy poprzedzający kontrolę; 

Syntetyczna ocena ustaleń z przeprowadzonych w roku 2006 przez pracowników 

Wieloosobowego stanowiska pracy ds. Kontroli Wewnętrznej i Finansowej 11 postępowań 

kontrolnych, przedstawia się następująco: 

• w 5 przypadkach (dot. OUM w Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy, oraz okręgowych 

urzędów probierczych w Warszawie i Krakowie) nie stwierdzono nieprawidłowości 

ani uchybień w obszarach objętych czynnościami kontrolnymi; 

• w 1 przypadku (dot. OUM w Szczecinie) natrafiono na uchybienia w wydawanych - 

przez naczelników obwodowych urzędów miar znajdujących się w strukturze 

Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie - decyzjach administracyjnych określających 

zaległość w opłacie za legalizację. Polegały one na nieumieszczaniu w decyzjach 

kwoty odsetek za zwłokę (naliczonych na dzień wydania decyzji) oraz wskazywaniu 

w pouczeniu niewłaściwego organu odwoławczego (jako organ II instancji 

wskazywano Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie zamiast, zgodnie z 
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przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezesa GUM). W celu 

wyeliminowania przedmiotowych uchybień Dyrektor OUM-Szczecin zobowiązał się 

do niezwłocznego dostosowania wydawanych decyzji administracyjnych do 

obowiązujących w tym zakresie norm prawnych; 

• w 4 przypadkach (dot. OUM w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu) 

wskazano na zbyt ogólnikowy charakter procedur wewnętrznych, opisujących tryb 

postępowania przy pobieraniu opłat z tytułu realizacji czynności prawnej kontroli 

metrologicznej. Przedmiotowe procedury nie odzwierciedlały w pełni rzeczywistego 

przebiegu procesu (ścieŜki postępowania) i wariantowości działań przewidzianych 

stosownymi przepisami zewnętrznymi, nie określały kompetencji i odpowiedzialności 

pracowników biorących udział w procesie lub nie zawierały terminów realizacji 

poszczególnych czynności. Mając na uwadze wskazane uchybienia dyrektorzy ww. 

jednostek terenowych zobowiązali się doprecyzować omawiane procedury i 

wprowadzić w nich stosowne korekty, gwarantujące rzetelne odzwierciedlenie 

faktycznego przebiegu procesu pobierania opłat – począwszy od momentu złoŜenia 

przez kontrahenta wniosku wraz z formularzem ustalającym wysokość opłaty, poprzez 

określenie trybu postępowania, wariantowości działań i rodzajów stosowanych 

dokumentów, do momentu skierowania ewentualnego tytułu wykonawczego do 

właściwego urzędu skarbowego; 

• w 1 przypadku (dot. OUM w Gdańsku) zwrócono uwagę na umieszczenie w 

procedurze operacyjnej dot. opłat za legalizację zapisu o wysyłaniu do klientów 

upomnień (z wyznaczonym 7-dniowym terminem płatności i naliczonymi na dzień 

wystawienia upomnienia odsetkami) w sytuacji wystąpienia zwłoki w regulowaniu 

płatności. PoniewaŜ, zgodnie z brzmieniem art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, 

w ww. przypadku organ wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego, 

Dyrektor kontrolowanej jednostki zobowiązał się dostosować obowiązujący w OUM-

Gdańsk tryb postępowania do przywołanych przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa oraz wprowadzić stosowne zmiany w omawianej procedurze wewnętrznej.  

W następstwie zrealizowanych w roku 2006 – na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych – kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej, w jednostkach 

terenowych nadzorowanych przez Prezesa GUM nie wykryto znaczących nieprawidłowości.  

[Dowód: akta kontroli str. 39-46] 
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5.1. Badanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej 

Badanie przeprowadzono wykorzystując następujące kwestionariusze: 

A – dotyczący zgodności stosowanego systemu rachunkowości z przepisami prawa, 

B – dotyczący ustanowienia procedur kontroli finansowej, 

C – dotyczący funkcjonowania systemu księgowości komputerowej. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarach objętych badaniami. 

GUM stosuje księgowość komputerową od 1993 r. – Softar firma FK 6.7 C, ostatnią wersję 

systemu zainstalowano w 2002 r. 

W systemie nie moŜna dokonać zapisu zawierającego błędy lub braki danych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1811-1816] 

5.2. Przegląd analityczny ksiąg rachunkowych 

W wyniku dokonanego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych stwierdzono: 

• terminowość księgowania – uwzględniono art.24 ust.5 pkt.2 ustawy o rachunkowości, 

• prawidłową sekwencję dat (operacji, dowodu, księgowania), 

• istnienie ciągłości zapisów w dzienniku, 

• księgowania zakupów poprzez konta rozrachunkowe. 

[Dowód: akta kontroli str. 1805-1807] 

5.3. Badanie wybranej losowo próby zapisów księgowych 

Doboru próby zapisów księgowych dokonano z zastosowaniem metody monetarnej MUS. 

Badaniem objęto wybranych łącznie metodą MUS 95 dowodów o wartości 6 917 948,64 zł. 

Dobrana metodą statystyczną próba została uzupełniona o dowody wybrane w sposób 

niestatystyczny na podstawie doboru celowego największych kwotowo wydatków w 

określonych paragrafach o wartości 2 035 721,98 zł. 

Badaniu podlegały następujące cechy dowodów i zapisów księgowych: 

• poprawność dowodu: określenie rodzaju dowodu i jego nr identyfikacyjnego, 

określenie stron, opis operacji oraz jej wartość, data dokonania operacji oraz data 

sporządzenia dowodu, poprawność nanoszenia korekt i poprawek; 

• kompletność i poprawność w zakresie kontroli bieŜącej i dekretacji: akceptacja pod 

względem merytorycznym, akceptacja pod względem formalno-rachunkowym, 

wskazanie miesiąca księgowania, wskazanie ujęcia dowodu w księgach (dekretacja), 

zatwierdzenie do ujęcia w księgach; 
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• kompletność i poprawność formalna zapisu w dzienniku/ księdze głównej: dane 

identyfikacyjne dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu, data dokonania 

operacji gospodarczej, opis operacji; 

• poprawność zapisu mająca wpływ na sprawozdawczość bieŜącą i roczną: wartość 

(kwota), miesiąc księgowania, wskazania kont syntetycznych, wskazania kont 

analitycznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1789-1804] 

5.4. Opinia o poprawności i rzetelności ksiąg rachunkowych  

W próbie objętej badaniem nie stwierdzono dowodów zawierających nieprawidłowości. W 

odniesieniu do sprawozdawczości bieŜącej i rocznej w próbie objętej badaniem równieŜ nie 

stwierdzono zapisów księgowych zawierających nieprawidłowości. 

6. Realizacja dochodów 

6.1. W sprawie uzyskiwania niektórych rodzajów dochodów w części 64 – GUM 

obowiązywały przepisy specyficzne dla części budŜetowej 64 – GUM. 

Wysokość opłat pobieranych przez organy administracji miar w 2006 r. regulowało m.in. 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za 

czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji i miar i podległe urzędy wydane 

na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. 

Wysokość opłat pobieranych przez organy administracji probierczej regulowało 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za 

czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania wydane na 

podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze. 

Pracownicy GUM posiadają równieŜ uprawnienia nakładania grzywien zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom 

Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

W 2006 r. objęto kontrolą 2 758 jednostek i z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości 

nałoŜono ogółem 592 mandaty karne na łączną kwotę 135 350 zł. NaleŜności z mandatów 

karnych wystawianych przez inspektorów GUM wpłynęły na konto Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie (w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim były pobierane i 

rozliczone bloczki mandatów). Ponadto udzielono 86 pouczeń ustnych, skierowano 1 wniosek 

o ukaranie do sądu grodzkiego oraz wystosowano 16 zaleceń pokontrolnych w zakresie 
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przestrzegania ustawy Prawo o miarach. W zakresie przestrzegania ustawy Prawo probiercze 

skierowano 2 sprawy do prokuratury, jak równieŜ złoŜono 2 wnioski do sądów grodzkich o 

ukaranie (w obu sprawach sądy wyznaczyły grzywny po1 000 zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 1599-1632] 

6.2. W projekcie budŜetu zmiany w poziomie dochodów wynikające z pkt.33 załącznika nr 59 

Szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej za rok 2006 

nie były uwzględniane, poniewaŜ nie przewidywano zmian, które miałyby wpływać na 

poziom dochodów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1533-1537, 1545] 

6.3. Realizacja dochodów w części -64 GUM w 2006 r. w porównaniu do wykonania 2005 r. 

przedstawiała się następująco: 

2006 r.  
Wykonanie 2005 r. Plan 

wg ustawy 
budŜetowej 

 
Wykonanie 

 
5:3 

 

 
5:4 

 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Część 64 Główny Urząd Miar 

ogółem,  
w tym: 

93 850 90 000 91 756 98 102 

1.1. Dział 750 Administracja 
publiczna 

93 850 90 000 91 756 98 102 

1.1.1. Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej  

13 063 9 000 11 969 92 133 

1.1.1.1. § 0690 Wpływy z róŜnych opłat 9 622 5 580 8 157 85 146 
1.1.1.2. § 0750 Dochody z najmu i 

dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

13 7 10 77 143 

1.1.1.3. § 0830 Wpływy z usług 3370 3 400 3 692 110 109 
1.1.1.4. § 0870 Wpływy ze sprzedaŜy 

składników majątkowych 
19 13 9 47 69 

1.1.1.5. § 0910 Odsetki od 
nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat  

12  56 467  

1.1.1.6. § 0920 Pozostałe odsetki 6  4 68  
1.1.1.7. § 0970 Wpływy z róŜnych 

dochodów 
21  41 195  

1.2.1. Rozdział 75007 Jednostki 
terenowe podległe naczelnym i 
centralnym organom 
administracji rz ądowej 

80 787 81 000 79 276 98 98 

1.2.1.1. § 0690 Wpływy z róŜnych opłat 71 883 70 041 67 932 95 97 
1.2.1.2. 
 
 
 
 
 

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

107 125 123 115 98 

1.2.1.3. § 0830 Wpływy z usług 8 461 10 684 10 884 129 102 
1.2.1.4. § 0840 Wpływy ze sprzedaŜy 

wyrobów 
169 150 180 107 120 
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1.2.1.5. § 0870 Wpływy ze sprzedaŜy 
składników majątkowych 

21  6 29  

1.2.1.6. § 0910 Odsetki od 
nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat  

91  94 103  

1.2.1.7. § 0920 Pozostałe odsetki 5  7 140  
1.2.1.8. § 0970 Wpływy z róŜnych 

dochodów 
 

50  50 100  

1.3.1. Rozdział 75095 Pozostała 
działalność 
 

  511   

1.3.1.1. Symbol 3010 dla 
niewykorzystanych środków na 
finansowanie wydatków, które nie 
wygasły z upływem roku 
budŜetowego, ujętych w planie o 
którym mowa w art. 157 ust. 3 pkt 
2 ustawy o finansach publicznych 
 

  511   

 
W ustawie budŜetowej na 2006 r. w części 64 – GUM ustalono dochody budŜetowe w 

wysokości 90 000 tys. zł. Faktycznie zrealizowano je w kwocie 91 756 tys. zł, tj. 102 % 

wykonania planu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1101] 

W sprawie przyczyn róŜnic pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w 2006 r. Maria 

Frydrych – Dyrektor Biura BudŜetowego GUM w zastępstwie Dyrektora Generalnego GUM 

wyjaśniła, Ŝe znaczne przekroczenie planu dochodów nastąpiło w Centrali GUM w ramach 

opłat i dotyczyło opłat za udzielanie zezwoleń na wykonywanie instalacji lub napraw oraz 

sprawdzania przyrządów pomiarowych – dochody z tego tytułu wyniosły 4 399 tys. zł. 

Dochody pochodzą z opłat w przypadku czynności metrologii prawnej i wynagrodzeń w 

przypadku czynności wykonywanych w ramach umów cywilno-prawnych. KaŜda z tych 

czynności jest działaniem na wniosek kontrahenta, a zaplanowanie ich zachowań jest bardzo 

trudne. 

[Dowód: akta kontroli str. 1533-1537, 1545-1547] 

6.4. W części 64 – GUM (centrala i jednostki terenowe) w 2006 r. nie wystąpiły naleŜności 

długoterminowe, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-27. Natomiast na koniec 2006 r. 

wystąpiły naleŜności, których termin płatności przypada na styczeń 2007 r. NaleŜności te 

zaksięgowano na koncie 226 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych. 

W części 64 – GUM (centrala i jednostki terenowe) w 2006 r. nie dokonywano umorzeń, 

zaniechań poboru, odroczeń naleŜności budŜetu państwa. 
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W części 64 – GUM (centrala i jednostki terenowe) nie wystąpiły naleŜności, które w 2006 r. 

uległy przedawnieniu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1533-1537,1547, 1551-1572] 

Na przykładzie sprawdzenia dokumentów księgowych Centrali GUM wybranych miesięcy 

2006 r. tj. kwietnia, lipca i grudnia stwierdzono, Ŝe dochody przekazywane były do budŜetu 

państwa w obowiązujących terminach. 

[Dowód: akta kontroli str. 1231-1238] 

Czynności wykonywane przez GUM zgodnie z art.24 ustawy Prawo o miarach podlegają 

opłacie. Sposób ustalenia oraz kto jest ustalającym wysokość opłaty reguluje art.24a ww. 

ustawy. Część opłat ustala GUM w formie decyzji, część opłat ustala we własnym zakresie 

wnioskodawca i dokonuje zapłaty w ustawowo wyznaczonym terminie. Szczegółowy sposób 

postępowania pracownika GUM w tym zakresie ustala procedura – Pobieranie opłat  za 

czynności organów i urzędów administracji miar. 

Na mocy art.25 ustawy Prawo o miarach za czynności wykonywane przez organy 

administracji miar i podległe im urzędy w ramach umów cywilnoprawnych pobiera się 

wynagrodzenie określone w tych umowach. Po wykonaniu czynności  przez komórki 

merytoryczne do Biura BudŜetowego GUM jest przekazywany dokument „Potwierdzenie 

zamówienia” lub „Umowa” z adnotacją o wykonaniu czynności w celu wystawienia faktury 

VAT. Biuro BudŜetowe niezwłocznie wystawia fakturę w dwóch egzemplarzach, a oryginał 

faktury wysyłany jest do klienta następnego dnia listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

Działania windykacyjne wobec podmiotów zalegających z wnoszeniem naleŜnych budŜetowi 

dochodów były prowadzone na bieŜąco poprzez wysyłanie decyzji określających zaległość, 

upomnienie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a następnie wystawianie tytułów 

wykonawczych i przesyłanie ich do właściwych urzędów skarbowych. W przypadku braku 

działań ze strony urzędów skarbowych, wysyłane były pisma ponaglające, gdyŜ GUM 

uprawniony jest tylko jako wierzyciel do kierowania zapytań lub ponagleń w sprawach 

prowadzonych postępowań. 

 

W 2006 r. w Centrali GUM wystawiono 936 decyzji, 88 upomnień i 49 tytułów 

wykonawczych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1593-1632] 
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6.5. Do badań szczegółowych wytypowano 15 pozycji naleŜności przypisanych lub 

dochodów nieprzypisanych z działu 750 rozdziału 75001. W wyniku badania nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie naliczania, księgowania i odprowadzania do budŜetu 

powyŜszych dochodów, co przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Kwota 
naleŜności na 
31.12. 2006 r. 

Kwota 
dochodów na 
31.12. 2006 r. 

Kwota 
naleŜności 
objęta 
badaniem  

4:2 Kwota 
stwierdzonych 
nieprawidlowości 

6:4 Wyszczególnienie 

zł %% zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Dział 750 
ogółem, w tym: 

855 269 11 968 779 20 999 2,46 0 ─ 

§ 069 – Wpływy 
z róŜnych opłat 

737 700 8 157 267 12 194 1,65 0 ─ 

§ 083 – Wpływy 
z usług 

93 662 3 691 846 1189 1,27 0 ─ 

§ 087 – Wpływy 
ze sprzedaŜy 
składników 

majątkowych 

84 8 738 7 616 9067 0 ─ 

[Dowód: akta kontroli str. 1247-1252] 

6.6. NaleŜności pozostałe do zapłaty 

NaleŜności pozostałe do zapłaty w części 64 – GUM na koniec 2005 r. i 2006 r. 
przedstawiono w następującym zestawieniu: 
 

Kwota zaległości  
wg stanu na koniec roku*  

Relacja zaległości do 
dochodów w roku w % 

2005 2006 2005 2006 
3:2 Wyszczególnienie  

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Część 64 Główny Urząd Miar  ogółem 
w tym: 
 

4 775 2 473 5,09 2,70 52 

dział  750 Administracja publiczna: 
 

4 775 2 473 5,09 2,70 52 

 
Na koniec 2005 r. wielkość naleŜności wynosiła 4 775 tys. zł , a na koniec 2006 r. wielkość 

naleŜności wynosiła 2 473 tys. zł.  

Zaległości w Centrali GUM w 2005 r. wyniosły 952 511 zł, a na koniec 2006 r. wyniosły 

829 919 zł. Zaległości w jednostkach terenowych kształtowały się następująco: w 2005 r. 

3 822 103 zł, a na koniec 2006 r. wyniosły 1 642 823 zł. 

 

Jak wyjaśniła ElŜbieta Celmer – Główny Księgowy GUM w Centrali GUM w 2006 r. 

wystawiono: 

• 49 tytułów wykonawczych na kwotę 385 347zł, z czego ściągnięto 245 646 zł, 

• 88 upomnień na kwotę 388 588 zł, z czego uregulowano 318 943 zł. 
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Działanie windykacyjne podjęto wobec wszystkich jednostek zalegających z opłatami. 

[Dowód: akta kontroli str. 1103, 1593-1596] 

7. Realizacja wydatków 

7.1 Planowane wydatki ogółem w 2006 r. i ich wykonanie oraz wykonanie wydatków w 

2005 r. przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

 

2006 r. 

w tym: Wykonanie 
w 2005 r.* 

 

Wg 
ustawy 

budŜetowej 
 

BudŜet 
po 

zmianach 

Wykonanie* 
wydatki 
niewyga-

sające 

6:3 

 

6:4 

 

6:5 

 

Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
 Część 64 Główny Urząd 

Miar  ogółem 
w tym: 

111 326 110 601 113 332 112 813  102 103 100 

1. dział 750 Administracja 
publiczna 

111 323 110 598 113 329 112 810  102 103 100 

1.1. rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

37 048 36 706 33 369 33 242  90 91 100 

1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe 
niezliczone do wynagrodzeń 

75 50 36 35  47 70 97 

1.1.2. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

1 564 1 760 1 869 1 869  120 106 100 

1.1.3. § 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
słuŜby cywilnej 

13 584 14 381 14 489 14 487  107 101 100 

1.1.4. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

1 034 1 238 1 061 1 061  103 86 100 

1.1.5. § 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy 
zawodowych nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

80 82 85 85  106 104 100 

1.1.6. § 4070 Dodatkowe uposaŜenie 
roczne dla Ŝołnierzy 
zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

6 7 7 7  117 100 100 

1.1.7. § 4110 Składki na 
ubezpieczenie społeczne 

2 624 3 004 2 823 2 822  108 94 100 

1.1.8. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 

381 429 414 413  108 96 100 

1.1.9. § 4140 Wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

101 100 112 112  111 112 100 

1.1.10. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

198 200 128 127  64 64 99 

1.1.11. § 4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 

2 051 1 700 1 553 1 528  75 90 98 

1.1.12. § 4240 Zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych, 
ksiąŜek 

44 50 52 51  116 102 98 

1.1.13. § 4260 Zakup energii 987 900 600 600  61 67 100 
1.1.14. § 4270 Zakup usług 

remontowych 
687 650 705 701  102 108 99 

1.1.15. § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 

28 30 30 24  86 80 80 

1.1.16. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

1 443 2 290 1 301 1 285  89 56 99 
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1.1.17. § 4340 Zakup usług 
remontowo-konserwatorskich 
dotyczących obiektów 
zabytkowych będących w 
uŜytkowaniu jednostek 
budŜetowych 

1 020 1 695 622 586  57 35 94 

1.1.18. § 4350 Opłaty za usługi 
internetowe 

99 100 100 78  79 78 78 

1.1.19. § 4410 PodróŜe słuŜbowe 
krajowe 

281 327 282 280  100 86 99 

1.1.20 § 4420 PodróŜe słuŜbowe 
zagraniczne 

 122 163 161   132 99 

1.1.21. § 4430 RóŜne opłaty i składki 32 35 45 44  138 126 98 
1.1.22. § 4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 
327 350 339 339  104 97 100 

1.1.23. § 4480 Podatek od 
nieruchomości 

8 7 7 7  88 100 100 

1.1.24. § 4520 Opłaty na rzecz 
budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

1        

1.1.25 § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 

 442 586 585   132 100 

1.1.26. § 4550 Szkolenia członków 
korpusu słuŜby cywilnej 

351 156 258 258  74 165 100 

1.1.27. § 4600 Kary i odszkodowania 
wypłacone na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

  1 1    100 

1.1.28. § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

 1 12 12   1 200 100 

1.1.29. § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 

1 111 1100 715 715  64 65 100 

1.1.30. § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

8 246 5500 4 913 4 909  60 89 100 

1.1.31. § 6062 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

  61 60    98  

1.1.32. § 6067 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

685        

1.2. rozdział 75007 Jednostki 
terenowe podległe 
naczelnym i centralnym 
organom administracji 
rządowej 

73 591 73 892 79 960 79 568  108 108 100 

1.2.1. § 3020 Wydatki osobowe 
niezliczone do wynagrodzeń 

250 280 205 205 
 

 82 73 100 

1.2.2. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

7 344 8 194 8 059 8 059  110 98 100 

1.2.3. § 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
słuŜby cywilnej 

31 386 34 153 34 728 34 720  111 102 100 

1.2.4. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

2 791 3 260 2 842 2 842  102 87 100 

1.2.5. § 4110 Składki na 
ubezpieczenie społeczne 

6 860 7 809 7 485 7 483  109 96 100 

1.2.6. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 

975 1 105 1 069 1 069  110 97 100 

1.2.7. § 4140 Wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

227 408 370 370  163 91 100 

1.2.8. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

119 150 104 104  87 69 100 

1.2.9. § 4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 

4 955 3 471 4 966 4 966  100 143 100 

1.2.10. § 4240 Zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych, 
ksiąŜek 

5 3 2 2  40 67 100 
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1.2.11. § 4260 Zakup energii 1 697 1 965 1 758 1 758  104 89 100 
1.2.12. § 4270 Zakup usług 

remontowych 
3 325 2 443 4 178 4 178  126 171 100 

1.2.13. § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 

50 69 45 45  90 65 100 

1.2.14. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

3 643 3 571 3 282 3 282  90 92 100 

1.2.15. § 4340 Zakup usług 
remontowo-konserwatorskich 
dotyczących obiektów 
zabytkowych będących w 
uŜytkowaniu jednostek 
budŜetowych 

83 110 140 140 
 

 169 127 100 

1.2.16. § 4350 Opłaty za usługi 
internetowe 

86 141 119 119  138 84 100 

1.2.17. § 4410 PodróŜe słuŜbowe 
krajowe 

1 588 1 852 1 621 1 621  102 88 100 

1.2.18. § 4420 PodróŜe słuŜbowe 
zagraniczne 

 29 24 24   83 100 

1.2.19. § 4430 RóŜne opłaty i składki 170 228 202 201  118 88 100 
1.2.20. § 4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 
1 093 1 156 1 143 1 143  105 99 100 

1.2.21. § 4480 Podatek od 
nieruchomości 

245 270 265 265  108 98 100 

1.2.22. § 4510 Opłaty na rzecz 
budŜetu państwa 

23 28 23 23  100 82 100 

1.2.23. § 4520 Opłaty na rzecz 
budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

64 81 70 70  109 86 100 

1.2.24. 
 

§ 4530 Podatek od towarów i 
usług (VAT) 

25        

1.2.25. § 4550 Szkolenia członków 
korpusu słuŜby cywilnej 

119 150 136 136  114 91 100 

1.2.26. §  4580 Pozostałe odsetki   7 7    100 
1.2.27. §  4610 Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 
  7 7    100 

1.2.28. § 4680 Odsetki od 
nieterminowych wpłat 
podatku od towarów i usług 
(VAT) 

22        

1.2.29. § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 

1 584 273 432 432  27 158 100 

1.2.30. § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

4 221 2 693 6 583 6 202  147 230 94 

1.2.31. § 6062 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

  95 95    100 

1.2.32. § 6067 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

641        

1.3. rozdział 75064 Współpraca 
naukowo-techniczna z 
zagranicą 

684        

1.3.1. § 4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 

9        

1.3.2. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

169        

1.3.3. § 4420 PodróŜe słuŜbowe 
zagraniczne 

139        

1.3.4. § 4430 RóŜne opłaty i składki 1        
1.3.5. § 4540 Składki do organizacji 

międzynarodowych 
366        

2. dział 752  Obrona narodowa 3 3 3 3  100 100 100 
2.1. rozdział 75212 Pozostałe 

wydatki obronne 
3 3 3 3  100 100 100 

2.1.1. § 4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 

2 2 2 2  100 100 100 
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2.1.2. § 4550 Szkolenia członków 
korpusu słuŜby cywilnej 

1 1 1 1 
 

 100 100 100 

 
[Dowód: akta kontroli str. 613-1058, 1105-1110] 

7.2 W ramach wewnętrznych przesunięć Prezes GUM dokonał przemieszczenia środków 

wydając 13 decyzji w tej sprawie, które nie zwiększyły planowanych wydatków w całej 

części 64 – GUM, ale przesuwały planowane środki pomiędzy paragrafami i rozdziałami w 

ramach działu 750. Ogółem przeniesienia w części -64 GUM stanowiły kwotę 3 446 tys. zł i 

nie spowodowały zmian planowanych kwot wydatków w dziale 750 ani w kwocie wydatków 

ogółem części – 64 GUM. Przy przesunięciu spełniony był warunek dotyczący przeniesienia 

polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych po uzyskaniu zgody 

Ministra Finansów. 

[Dowód: akta kontroli str. 807-1058, 1265-1272] 

7.3. W sprawie róŜnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków w 2006 r. w GUM 

ElŜbieta Soika – Dyrektor Generalny GUM wyjaśniła: 

Plan wydatków w części 64-Główny Urząd Miar w 2006r po zmianach wyniósł 113.332 tys 

zł, wykonanie wyniosło 112.813tys.zł. Kwota wydatków niewykonanych to 519 tys. zł z tego 

Centrala GUM 127 tys. zł, a jednostki terenowe 392 tys. zł. 

W Centrali GUM niepełne wykonanie dotyczyło następujących wydatków: 

• §3020 – 1 tys. zł,  

• §4020 – 2 tys. zł, §4110 – 1 tys. zł, §4120 – 1 tys. zł – związane z niepełnym 

wykorzystaniem rezerw na sfinansowanie dodatków słuŜby cywilnej wraz z 

pochodnymi, przyczyną jest przejście urzędnika słuŜby cywilnej do zasobu kadrowego 

gdzie nie jest wypłacany dodatek słuŜby cywilnej, 

• §4170 – 1 tys. zł,  

• §4210 – 25 tys. zł związane z brakiem pełnej realizacji umowy nr BA-WZ-11/2006 z 

dn. 03.11.2006 r. na dostawę mebli, termin realizacji do dnia 27.12.2006 r., 

• §4240 – 1 tys. zł, 

• §4270 – 4 tys. zł, 

• §4280 – 6 tys. zł, 

• §4300 – 16 tys. zł  - związane z wycofaniem się wykonawcy z opracowania 

ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej – kserokopia pisma w 

załączeniu, 



 21 

• §4340 – 36 tys. zł związane z nieodebraniem dokumentacji projektowej oraz 

kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych” na remont korytarzy, klatek 

schodowych, sanitariatów oraz pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych-umowa 

Nr KP-03/06/2006 z dnia 10.04.2006 r. Zgodnie z § 6 umowy rozliczenie było 

uwarunkowane uzyskaniem przez zamawiającego zatwierdzenia projektu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, takiego zatwierdzenia nie udało się w 2006 

roku uzyskać, 

• §4350 – 22 tys. zł  - związane z oszczędnościami na zakupie usług dostępu do sieci 

Internet, 

• §4410 – 2 tys. zł, 

• §4420 – 2 tys. zł, 

• §4430 – 1 tys. zł, 

• §4540 – 1 tys. zł 

• §6060 – 4 tys. zł 

• §6062 – 1 tys. zł 

Razem: 127 tys. zł 

W jednostkach terenowych niepełne wykonanie dotyczyło następujących wydatków: 

• §4020 – 8 tys. zł, §4110 – 2 tys. zł – oszczędności na sfinansowaniu dodatku słuŜby 

cywilnej wraz z pochodnymi dotyczą urzędnika słuŜby cywilnej, który zajmuje 

stanowisko z powołania, 

• §4430 - 1 tys. zł, 

• §6060 - 381 tys. zł – oszczędności w głównej mierze dotyczą zakupu budynku 

biurowego zlokalizowanego w Broniszach-355 tys. zł - przez OUM Warszawa oraz 

zakupu przekładnika wzorcowego przez OUM w Katowicach - 21,3 tys. zł, pozostała 

kwota 4,7 tys. zł wynika z drobnych oszczędności powstałych przy realizacji zadań 

przez pozostałych 5 Okręgowych Urzędów Miar, 

Razem: 392 tys. zł 

Dysponent części 64-Główny Urząd Miar w trakcie 2006r. nie dokonywał blokady 

wydatków. 

[Dowód: akta kontroli str. 1633-1637] 

7.4. Wielkość i struktura zrealizowanych wydatków wg grup określonych w ustawie 

budŜetowej na 2006 r. dla części 64 przedstawiała się następująco: 
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Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

Wydatki bieŜące 
jednostek budŜetowych 

Wydatki majątkowe  
Lp 

 
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
I. Część 64 ogółem 

w tym: 
240 100,0 100 160 100,0 12 413 

 
100 

1. Dział 750 – Administracja publiczna 240 100,0 100 157 100,0 12 413 
 

100 

1.1 Rozdział 75001  Urzędy naczelnych i 
centralnych organów administracji 

rządowej 

35 14,6 27 523 27,5 
 

5 684 45,8 

1.2 Rozdział 75007  Jednostki terenowe 
podległe naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej 

205 85,4 72 634 72,5 6 729 54,2 

2. Dział 752  Obrona narodowa   3 100,0   
2.1 Rozdział 75212  Pozostałe wydatki 

obronne 
  3 100,0   

[Dowód: akta kontroli str. 1111] 

7.5. Badanie szczegółowe wybranych pozycji wydatków 

Do badań szczegółowych w Centrali GUM wybrano po 5 największych kwotowo wydatków 

(obejmujących wszystkie płatności zrealizowane w trakcie roku na podstawie danej umowy 

lub zakup jednego rodzaju materiałów czy usług) z działu 750 rozdziału 75001 w niŜej 

wymienionych paragrafach: 

• 421 – zakup materiałów i wyposaŜenia, 

• 424 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 

• 425 – zakup sprzętu i uzbrojenia, 

• 427 – zakup usług remontowych, 

• 430 – zakup usług pozostałych. 

Ponadto dla Centrali GUM do badań wytypowano po 2 największe wydatki z działu 750 w 

następujących paragrafach: 

• 605 – wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych, 

• 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. 

Łącznie zbadano wydatki o łącznej wartości 2 035 721,98 zł 

 

W wyniku badań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: celowości zakupów, 

stosowanego systemu zakupów, przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych, 

terminowości zapłaty za dostarczone towary lub usługi, zabezpieczenia środków finansowych 

na zakupione towary lub usługi. 

Wystawione faktury dotyczące opisanych zakupów zostały sprawdzone pod względem 

merytorycznym, formalno-rachunkowym, sprawdzone przez Głównego Księgowego i 
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zatwierdzone do wypłaty przez kierownika jednostki. Faktury zostały zaksięgowane 

terminowo i zgodnie z klasyfikacją wydatków budŜetowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1273-1302] 

7.6. W wyniku dokonanych zwiększeń planu wydatków w części 64 – GUM decyzjami 

Ministra Finansów dokonano łącznego zwiększenia planowanych wydatków w części 64 o 

kwotę 3 480 934 zł, z tego z rezerw celowych na kwotę 2 730 934 zł i z rezerwy ogólnej na 

kwotę 750 000 zł. 

Po kaŜdej decyzji Ministra Finansów w części 64 – GUM stosownie zmieniany był plan 

finansowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 613-712, 1265-1272] 

Rozliczenie rezerwy ogólnej i rezerw celowych według rozdziałów i paragrafów za 2006 r. 

przedstawiało się następująco: 

 
Zwiększenie dział 750 L.p. Numer i data 

wydania decyzji  Rozdział Paragraf kwota 
Wykonanie Zwrot Środki 

niewygasające  
Przeznaczenie 

1. FS5-4330-57/2006 
z dnia 
19.06.2006 r. 

75001 4340 750 000 0 750 000 - Na remont 
balkonów, 
podziemnego 
garaŜu oraz dachu 
w budynku 
będącym siedzibą 
GUM w 
Warszawie. 

20 257 
141 

3 515 
500 

18 453 
87 

3 195 
454 

 

20 256,72 
141,36 

3 506,43 
499,75 

10 857,30 
84,14 

1 875,36 
268,08 

0,28 
- 0,36 

8,57 
0,25 

7 595,70 
2,86 

1 319,64 
185,92 

1. FS5-4330-36/2006 
z dnia  
17.03.2006 r. 

75001 
 
 
 

75007 

4020 
4040 
4110 
4120 
4020 
4040 
4110 
4120 

 
46 602 37 489,14 9 112,86 

─ Na sfinansowane 
dodatków słuŜby 
cywilnej oraz 
dodatkowego 
wynagrodzenia 
rocznego (wraz 
pochodnymi) dla 
mianowanych z 
dniem 1 grudnia 
2005 r. dwóch 
urzędników słuŜby 
cywilnej 
zatrudnionych w 
GUM oraz dwóch 
urzędników słuŜby 
cywilnej 
zatrudnionych w 
OUM. 

2. FS5-4330-55/2006 
z dnia 04.04.2006 
r. 

75001 4010 11 189,00 11 189,34 ─ ─ Na sfinansowanie 
wypłaty nagrody 
jubileuszowej dla 
Prezesa GUM. 
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3. FB2-462-KW-
14/SM6-
5018/2006 z dnia 
20.04.2006 r. 

75001 4050 3 000,00 2 995,15 4,85 ─ Na pokrycie 
skutków 
finansowych 
wynikających z 
podwyŜszenia 
stawek dodatku za 
długoletnią słuŜbę 
wojskową dla 
Ŝołnierzy 
zawodowych od 
dnia 1 
października 2005 
r. 

4. BP9-4135 
(173)/BST/637/ 
2006 z dnia 
29.09.2006 r. 

75007 6060 2 500 000,00 2 145 158,80 354 841,20 ─ Na sfinansowanie 
zakupu budynku 
biurowego 
zlokalizowanego 
w miejscowości 
Bronisze na 
siedziby dwóch 
OUM w 
Warszawie i 
Pruszkowie.  

8 441 
1 454 

207 
3 376 

582 
83 

7 258,66 
1 247,76 

177,84 
3 376,06 

578,84 
82,72 

1 182,34 
206,24 
29,16 
- 0,06 

3,16 
0,28 

5. FS5-4330-98/2006 
z dnia  
11.10.2006 r. 

75001 
 
 

75007 

4020 
4110 
4120 
4020 
4110 
4120 

14 143,00 12 721,88 1 421,12 

─ Na sfinansowanie 
dodatków słuŜby 
cywilnej (wraz z 
pochodnymi) dla 
mianowanych z 
dniem 1 listopada 
2006 r. pięciu 
urzędników słuŜby 
cywilnej 
zatrudnionych w 
GUM oraz dwóch 
urzędników słuŜby 
cywilnej 
zatrudnionych w 
Okręgowych 
Urzędach Miar w 
Szczecinie i we 
Wrocławiu. 

60 528 
95 472 

 

60 277,86 
95 064,47 

250,14 
407,53 

6. IP-9/4135-
1685/cza/PMX/06/ 
14882 z dnia  
27.10.2006 

75001 
75007 

6062 
6062 

156 000,00 
 
 

155 342,33 657,67 

─ Na pokrycie 
kosztów realizacji  
programu Środki 
Przejściowe 2004 
współfinansowanie 
projektu nr 
2004/016-
829.01.07 
Kontrola 
metrologiczna 
tachografów 
cyfrowych. 

 

Środki z rezerwy ogólnej nie wpłynęły na rachunek GUM – decyzja została anulowana (opis 

w pkt.7.6.1 niniejszego protokołu) 

Niewykorzystane środki z rezerw celowych w kwocie 366 037,70 zł zwrócono w okresie 

przejściowym w dniu 15 stycznia 2007 r. do budŜetu państwa.  

Środki finansowe pochodzące z rezerw były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 
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GUM nie zgłosił do umieszczonych w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2006. 

[Dowód: akta kontroli str. 613-712, 623, 1115-1117] 

7.6.1. W dniu 31 marca 2006 r. pismem znak BA-21-377-571/06 Włodzimierz Sanocki – 

Prezes GUM zwrócił się do Zyty Gilowskiej – Ministra Finansów z wnioskiem o przyznanie z 

ogólnej rezerwy budŜetowej 2006 r. środków na wykonanie  w roku 2006 niezbędnych prac 

remontowych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa i w zarządzie GUM w 

Warszawie. Zakres prac miał obejmować: wykonanie remontu balkonów, wykonanie izolacji 

wodochronnej garaŜu podziemnego i przylegających bezpośrednio do niego ścian budynku 

oraz remontu dachu i kominów. 

W uzasadnieniu wniosku stwierdzono m.in., Ŝe budynki siedziby GUM przy ul. Elektoralnej 2 

w Warszawie zostały odbudowane w latach 1950-54 i od tego czasu balkony jak i podziemny 

garaŜ nie były remontowane. W 2005 r. zlecono wykonanie oceny stanu technicznego 

balkonów, a następnie na jej podstawie wykonano projekt remontów i kosztorys inwestorski. 

W ekspertyzie oceniającej stan techniczny balkonów stwierdzono, Ŝe 14 balkonów naleŜy 

natychmiast wyłączyć z eksploatacji i wykonać stosowne zabezpieczenia, w tym stan 10 

balkonów uznano jako przedawaryjny, groŜący katastrofą. 

Decyzją Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2006 r., znak FS5-4330-57/2006 nastąpiło 

zwiększenie wydatków w części 64 w dziale 750, rozdziale 75001 w paragrafie 4340 o kwotę 

750 000 zł. PowyŜsze środki pochodziły z rezerwy ogólnej (cz.81) i przeznaczone zostały na 

remont balkonów, podziemnego garaŜu oraz dachu w budynku będącego siedziba GUM w 

Warszawie. 

W dniu 5 października 2006 r. pismem znak BB-032-936/MF/2006 Prezes GUM poprosił 

Ministra Finansów o anulowanie ww. decyzji uzasadniając to m.in. uniewaŜnieniem 

procedury przetargowej oraz nadchodzącym okresem zimowym i w związku z tym brakiem 

czasu potrzebnym do wykonania zadania (zakończenie prac jest moŜliwe najwcześniej w 

końcu sierpnia 2007 r.). 

W dniu 10 października 2006 r. pismem znak FS5-4330-57/kor/2006 Minister Finansów 

wydał decyzję w sprawie anulowania decyzji Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr 

FS5-4330-57/2006 w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 615-628] 

Z wyjaśnień Marii Frydrych – Dyrektor Biura BudŜetowego GUM złoŜonych w zastępstwie 

Dyrektora Generalnego GUM wynika, Ŝe: 

• Szansę na umieszczenie wydatków pochodzących z rezerw w wydatkach 
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niewygasających były znikome. Proponowane przez wykonawców terminy 

zakończenia prac -w przypadku dobrej pogody i terminowych dostaw piaskowca - to 

czerwiec lub lipiec 2007 roku. Potencjalni wykonawcy zastrzegali podczas negocjacji, 

Ŝe w przypadku niewłaściwych warunków atmosferycznych przedłuŜą termin 

wykonywania prac budowlanych. Biorąc pod uwagę niepewność w uzyskaniu zgody 

na wydatki niewygasające, rozpoczynający się okres zimy i czas jej trwania, 

stwierdzono, Ŝe istnieje duŜe prawdopodobieństwo nie wykonania prac do dnia 

30.06.2007 roku. Oceniono, Ŝe realny termin zakończenia prac to sierpień 2007 roku.  

• W lutym 2007 roku ogłoszone zostały przetargi na wykonanie remontu garaŜu i 

częściowe wykonanie remontu balkonów z płytami Ŝelbetowymi. Rozstrzygnięcie 

przetargu na remont garaŜu wyznaczono na dzień 26 marca 2007 roku, a 

rozstrzygnięcie przetargu na remont balkonów na dzień 21.03.2007 roku. Wymienione 

wyŜej zadania finansowane są ze środków własnych GUM, zgodnie z planem zadań 

rzeczowo-finansowym przyjętym na rok 2007. 

[Dowód: akta kontroli str. 1533-1537, 1543-1545] 

7.6.2. GUM występował w 2006 r. pismem Nr ZE-085-58-2/BNi/2006 z dnia 23 maja 2006 r. 

do Ewy Ośnieckiej-Tameckiej – Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej o wydanie 

decyzji o zapewnieniu współfinansowania projektu TF2004. 

Minister Finansów Decyzją nr 157/280/2006 z 26 czerwca 2006 r. zapewnił w 2007r. 

dofinansowanie projektu nr 2004/016-829.01.07 ”Kontrola metrologiczna tachografów 

cyfrowych” w ramach Środków Przejściowych 2004 w kwocie 210 045 zł. W związku z 

przyspieszeniem realizacji projektu (częściowa realizacja w 2006 r, w kwocie 156 000 zł 

środki przyznane decyzją IP-9/4135-1685/czA/PMX/06/14882 z dnia 27.10.2006 r. na 

wniosek GUM nr ZE-085-614/BNi/2006 r. kserokopie w załączeniu) nastąpiła zmiana decyzji 

nr 157/280/2006  -  zmniejszenie kwoty dofinansowania do 54 045 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 685-712, 1633-1635, 1643-1666] 

 

7.7. Realizacja zadań umieszczonych w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2005 przedstawiała się następująco: 

Nr zadania i nazwa Środki otrzymane z 
Ministerstwa Finansów 

Wykonanie  Środki zwrócone/ data zwrotu 

Zadanie nr 244 – zakup 
zestawu kolb metalowych 
II rzędu do cieczy 
spoŜywczych, do gazu 
ciekłego propan-butan, do 
paliw ciekłych 

550 000 291 580 258 420 w dniu 03.07.2006 r. 
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Zadanie nr 245 – dostawa 
zmodernizowanej 
wstrząsarki wibracyjnej 
wraz ze spręŜonym 
młotkiem udarowym oraz 
certyfikatem NIST, 

180 000 177 815 2 185 w dniu 03.07.2006 

Zadanie nr 246 – dostawa 
systemu informatycznego 
obsługującego całość 
zagadnień kadrowo-
płacowych  

348 774 97 850,47 250 923,53 w dniu 03.07.2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 539] 

 

7.7.1. Zadanie nr 244 – zakup zestawu kolb metalowych II rzędu do cieczy spoŜywczych, do 

gazu ciekłego propan-butan, do paliw ciekłych 

Środki pochodzące z rezerwy celowej – część 83 (poz. 10-wydatki na integrację europejską), 

były przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania – przygotowanie Głównego Urzędu 

Miar do legalizacji przyrządów pomiarowych w ramach systemu oceny zgodności zgodnie z 

dyrektywą 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych. Zwiększenie nastąpiło na 

wniosek Prezesa GUM nr BPI-085-225.02/AOl/05 z dnia 11 marca 2005 r. zaakceptowany w 

dniu 3 czerwca 2005 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów. W ramach zrealizowanych 

zadań z tej rezerwy w kwocie 135 054 zł został zakupiony zestaw do badania odporności na 

tłumione przebiegi oscylacyjne wg normy PN-EN 61000-4-12. Zestaw ten został zakupiony po 

przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Na zakup tego zestawu przeznaczono kwotę 

200 000 zł, a wydatkowano 135 054 zł.  

W 2005 r. nie została zakończona realizacja zadania, polegającego na zakupie zestawów kolb 

metalowych II rzędu do cieczy spoŜywczych, gazu ciekłego i paliw wraz z samochodem 

dostawczym przeznaczonym do transportu tych zestawów. Na realizację tego zadania GUM z 

rezerwy celowej otrzymał 550 000 zł. Drugim źródłem finansowania tego zadania były środki 

budŜetowe GUM w wysokości 390 tys. zł.  

• Pismem znak BPI-085-225.02/AOt/05 z dnia 11 marca 2005 r. Prezes GUM zwrócił 

się do Sekretarza Stanu w Urzędzie Integracji Europejskiej Jarosława Pietrasa o 

przyznanie środków z rezerwy celowej, na pokrycie kosztów przygotowania 

Głównego Urzędu Miar do certyfikacji przyrządów pomiarowych w ramach systemu 

oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 2004/22/WE w sprawie przyrządów 

pomiarowych (MID), [Dowód: akta kontroli str. 407-411],  a w tym 550 000 zł na 

zakup zestawów kolb metalowych II rzędu do: cieczy spoŜywczych o pojemnościach 

20 dm3 , 100 dm3, 500 dm3, 2000 dm3  na kwotę 220 000 zł, gazu ciekłego propan-

butan o pojemnościach 2 dm3, 5 dm3, 20 dm3, 500 dm3, na kwotę 150 000 zł, paliw 
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ciekłych o pojemnościach 2 dm3, 5 dm3, 50 dm3, 100 dm3, 500 dm3, na kwotę 180 000 

zł.; 

• ZałoŜenia wstępne do zakupu niniejszych zestawów kolb zostały opracowane w I 

kwartale 2005 r.; 

• Pismem znak Min.JP/660/2005/DPR-BJM/0384 z dnia 15 kwietnia 2005 r. Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej poinformował GUM o akceptacji wybranych 

wniosków z rezerwy na integrację europejską, w tym ww. wniosków dotyczących 

zakupu zestawów kolb metalowych II rzędu ; 

• W dniu 22 czerwca 2005 r. pismem z dnia 22 czerwca 2005 r. nr IP-

6/w27/10A/2005/5906 Minister Finansów wydał decyzję o przyznaniu Głównemu 

Urzędowi Miar środków w kwocie 750 000 zł, z terminem ich wykorzystania do 

końca 2005 r.; 

• W dniu 9 sierpnia 2005 r. Jednostka Certyfikująca (obecnie Zakład Laboratoriów 

Badawczych) złoŜyła wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup przedmiotowych zestawów przewoźnych kolb; 

• Od czerwca 2005 r. Jednostka Certyfikująca przeprowadzała rozeznanie rynku w 

zakresie potencjalnych wykonawców. Wynikiem tego były informacje, które 

napłynęły od potencjalnych wykonawców; 

• Gotowość wykonania całości zamówienia zgłosiła jedna firma: LDS SP. z o.o. z 

Warszawy. Termin wykonania został określony na 16 tygodni od daty zamówienia; 

• Analiza przedstawionych zgłoszeń wykazała, Ŝe okres 6 miesięcy, skrócony czasem 

trwania przetargu nieograniczonego skutkuje brakiem realnych moŜliwości wykonania 

zestawów w 2005 r. W związku z tym Dyrektor Generalny GUM zwrócił się z 

wnioskiem z dnia 7 września 2005 r. nr BA-071-810/2005 do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych o wydanie decyzji administracyjnej wyraŜającej zgodę na 

zastosowanie trybu z wolnej ręki na zakup i dostawę przedmiotowego zamówienia. W 

uzasadnieniu wniosku podano, iŜ w wyniku rozpoznania krajowego, tylko jeden 

producent moŜe wykonać całość zadania; 

• Decyzją z dnia 8 listopada 2005 r. Nr ZT/4783/05, Prezes UZP odmówił wyraŜenia 

zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowym 

postępowaniu, gdyŜ uznał, Ŝe przekonanie o istnieniu jednego dostawcy w opinii 

GUM nie moŜe stanowić podstawy do zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki. 

Od decyzji UZP GUM nie składał odwołania; 
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• W związku z powyŜszym Prezes GUM, pismem z dnia 21 listopada 2005 r. nr BB-

032-11092/2005, wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o 

uwzględnienie w wykazie wydatków niewygasających kwoty przeznaczonej na 

pokrycie kosztów realizacji zadania – przygotowanie GUM do legalizacji przyrządów 

pomiarowych w ramach systemu oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 2004/22/WE 

w sprawie przyrządów pomiarowych (MID); 

[Dowód: akta kontroli str. 557-558] 

Z wyjaśnień złoŜonych w dniu 22 stycznia 2007 r. przez Tadeusza Czwala – Kierownika 

Laboratorium Badania Instalacji Pomiarowych do Cieczy Innych niŜ Woda w sprawie działań 

podjętych w 2006 r. przez GUM w celu zakupu kolb ze środków, które nie wygasły z 

upływem roku 2005 r., wynika, Ŝe kolby metalowe II rzędu, które miały być przedmiotem 

inwestycji powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym 

powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu (Dz. U. Nr 97 poz. 973) i posiadać waŜną 

decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o zatwierdzeniu typu. 

śaden ze znanych producentów kolb metalowych II rzędu do gazu ciekłego propan-butan nie 

posiadał takich dokumentów, jak równieŜ opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej dla 

kolb o takich pojemnościach jakie były wymagane. Wykonanie dla takich kolb pełnej 

dokumentacji technicznej, przeprowadzenie badań do zatwierdzenia typu i uzyskanie 

decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzeniu typu, przeprowadzenie badania typu 

WE dla zbiorników ciśnieniowych którymi są te kolby przez Transportowy Dozór 

Techniczny oraz uzyskanie Zaświadczenie Zgodności Ex dla całego zestawu w celu 

uŜytkowania go w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem w terminie do 30 czerwca 

2006 r. było praktycznie niemoŜliwe, tym bardziej przy konieczności przeprowadzenia 

procedury przetargu nieograniczonego. 

W wyjaśnieniu stwierdzono ponadto, Ŝe w wyniku przeprowadzenia dalszego rozeznania, 

odstąpiono od realizacji zakupu zestawu kolb metalowych II rzędu do paliw ciekłych, gdyŜ 

potwierdzono moŜliwości, Ŝe Jednostki Notyfikowane do oceny zgodności przyrządów 

pomiarowych zgodnie z Dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych będą mogły wykonywać badania 

do oceny zgodności na uŜyczonym wyposaŜeniu lub przez podzlecenie badań do podmiotów 

posiadających odpowiednie wyposaŜenie i właściwe kompetencje. 

[Dowód: akta kontroli str. 553-556] 
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Wyjaśnienia dotyczące zakupu kolb złoŜyła takŜe Maria Frydrych – Dyrektor Biura 

BudŜetowego GUM w zastępstwie Dyrektora Generalnego GUM. 

[Dowód: akta kontroli str. 1533-1535, 1539-1543, 1549] 

7.7.2. Zadanie nr 246 – dostaw systemu informatycznego obsługującego całość zagadnień 

kadrowo-płacowych 

W tej sprawie Maria Frydrych – Dyrektor Biura BudŜetowego GUM wyjaśniła: 

• Ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji zadania przez wykonawcę zwrócono 

na rachunek budŜetu państwa  kwotę 250 923,53 zł. Ostateczny termin realizacji 

zadania umowa określiła na dzień 16 czerwca 2006 r.  

W dniu 22 czerwca wykonawca zgłosił system „KOMA e_HR do odbioru 

wyznaczając na dzień odbioru 27 czerwca (kserokopia pisma w załączeniu). 

W dniu 23 czerwca 2006 r. ze strony GUM został zgłoszony skład zespołu, który 

dokona odbioru (kserokopia pisma w złączeniu). 

W wyniku intensywnych prac zespołów, ze strony wykonawcy i zamawiającego, w 

dniu 30 czerwca 2006 r. powstał protokół z ustaleniem zadań, które pozostały jeszcze 

do realizacji, termin wykonania określono na 31 lipca 2006 r. z moŜliwością 

wcześniejszej realizacji (kserokopia protokołu w załączeniu). 

Zakończenie wdroŜenia systemu „KOMA e – HR” nastąpiło w dniu 19 lipca 2006 r. 

(kserokopia notatki słuŜbowej i protokołu odbioru w załączeniu). W dniu 21 lipca 

wykonawca wystawił fakturę VAT FV/06/07/158 na łączną kwotę brutto 

250 923,50 zł. Z tytułu nieterminowej realizacji zadania (opóźnienie wyniosło 32 dni) 

została pomniejszona naleŜność wykonawcy o 6 653 zł ( 32 x 415.812,55 zł x 0,05%). 

• Kwotę 97.850,47 zł wydatkowano na zapłacenie dostawy, instalacji i konfiguracji 2 

szt. serwerów-Serwer Proliant ML 370G4 Rack z szafą serwerową. Zakres podpisanej 

umowy z firmą KOMA S.A. obejmował równieŜ dostawę sprzętu ( 12 szt stacji 

roboczych, 12 szt. UPS do stacji roboczych, 2 szt. serwerów i 1 szt. UPS do serwera). 

Umowa przewidywała moŜliwość wystawienia przez wykonawcę jednej faktury 

częściowej za dostarczony sprzęt komputerowy. W dniu 28 grudnia 2005r. KOMA 

wystawiła fakturę VAT na kwotę 164.889,05zł za dostawę sprzętu. Fakturę 

uregulowano w 2005r. w kwocie 67.038,58zł (dostawa stacji roboczych i UPS) oraz w 

2006r. w kwocie 97.850,47zł (dostawa serwerów). 

• Brakująca kwota 244.270,50 zł (250.923,50 zł - 6.653 zł kar umownych) została 

sfinansowana z oszczędności na realizacji zakupu „Interferometru laserowego do 

pomiaru kształtu wzorców płaskości oraz innych powierzchni optycznych i 
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precyzyjnych"(kwota planowana PI przed zm. 800.000 zł, faktyczne wykonanie 

497.522,04 zł.). Umowę podpisano 18 lipca 2006 r. i dlatego nie zachodziła potrzeba 

rezygnacji z innego wydatku majątkowego w GUM. 

• W związku z ustaleniami Protokołu z posiedzenia Kierownictwa GUM z dnia 5 lipca 

2006r. dotyczącymi wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o przyznanie 

dodatkowych środków na pokrycie kosztów programu kadrowo -płacowego, zostało 

przygotowane i przesłane do Ministerstwa Finansów pismo Nr BB-070-674/MF/2006 

z dnia 6 lipca 2006r (kopia w załączeniu). 

Pismem Nr BP-0630(55)/BS/388-2006 z dnia 31 lipca 2006r.Minister Finansów 

odniósł się negatywnie do wniosku GUM (kopia w załączeniu). 

• Zakończenie wdroŜenia systemu nastąpiło w dniu 19 lipca 2006r. 

• Firma Softbank Serwis1 wystawiła w dniu 21 lipca 2006r.fakturę FV/06/07/158 na 

kwotę 250.923,50zł. W dniu 31 lipca 2006r.wystawiono fakturę korygującą do w/w 

faktury. Korekta dotyczyła terminu płatności. Z tytułu nieterminowej realizacji 

zadania (opóźnienie wyniosło 32 dni) naleŜność wykonawcy pomniejszono o 

6.655,zł(32x415.812,55złx0,05%).Kopie faktur w załączeniu. 

• NaleŜność Softbank Serwis została uregulowana przelewem w dniu 10 sierpnia 2006r. 

[Dowód: akta kontroli str. 541-552, 1413, 1533, 1539, 1573-1592] 

7.8. Wydatki majątkowe 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. przewidziano wydatki majątkowe GUM w kwocie 

9 566 000  zł. Po uchwaleniu ustawy budŜetowej wszystkie podległe GUM jednostki 

terenowe opracowały swoje plany inwestycyjne na 2006 r. Koordynację prac w tym zakresie 

prowadziło Biuro Administracyjne GUM. 

Plan wydatków majątkowych dla całej części 64 – GUM określa kwoty na cały rok bez 

podziału na poszczególne miesiące. Dla Centrali GUM, jak równieŜ dla całej części 64 nie 

sporządzono harmonogramów wydatków. W trakcie roku budŜetowego w części 64-GUM 

rozdział 75001 plan został zwiększony Decyzją Ministra Finansów Nr IP-9/4135-

1685/czA/PMX/06/14882 z dnia 27 października 2006 roku o kwotę 60 528 zł na 

współfinansowanie projektu Nr 2004/016-829.01.07 Kontrola metrologiczna tachografów 

cyfrowych oraz Decyzją Nr FS5-4330-90/zm2/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie 

przeniesienia z grupy wydatków bieŜących kwoty 477 000 zł do grupy wydatków 

                                                 
1 W dniu 4 stycznia 2006r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku nastąpiło połączenie firm Koma 

S.A. i Softbank Serwis Sp. z o.o., w drodze przejęcia całego majątku Koma S.A. przez Softbank Serwis. 
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majątkowych w § 6060. Na podstawie Decyzji Prezesa GUM środki majątkowe w rozdziale 

75001 zostały pomniejszone o kwotę 1 448 888 zł. i przesunięte do rozdziału 75007. Plan po 

zmianach w rozdziale 75001 wyniósł 5 688 640  zł. 

Plan wydatków majątkowych w rozdziale 75007-jednostki terenowe podległe naczelnym i 

centralnym organom administracji rządowej w trakcie roku budŜetowego został zwiększony 

Decyzją Ministra Finansów Nr IP-9/4135-1685/czA/PMX/06/14882 z dnia 27 października 

2006 roku o kwotę 95.472,00 zł na współfinansowanie projektu Nr 2004/016-829.01.07 

Kontrola metrologiczna tachografów cyfrowych, Decyzją Ministra Finansów Nr BP9-

4135(173)/BST/637/2006 z dnia 29 września 2006 roku o kwotę 2 500 000 zł na 

sfinansowanie zakupu budynku biurowego w miejscowości Bronisze na siedziby dwóch 

obwodowych urzędów miar w Warszawie i Pruszkowie, a takŜe decyzją Ministra Finansów 

Nr FS5-4330/90zm-1/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia kwoty 

100 000 zł z grupy wydatków bieŜących do grupy wydatków majątkowych.  

Wydatki rozdziału 75007 zostały równieŜ zwiększone na podstawie decyzji Prezesa GUM o 

kwotę 1 448 888 zł. Plan po zmianach w rozdziale 75007 wyniósł 7 110 360 zł. 

W rezultacie, całkowite planowane wydatki majątkowe po zmianach, łącznie ze środkami z 

rezerw celowych dla całej części 64 – GUM wyniosły 12 799 000  zł, z tego w Centrali GUM 

5 688 640 zł i w jednostkach terenowych 7 110 360  zł. 

Pierwotny plan inwestycyjny GUM określał zadania inwestycyjne w kwocie 9.566.000,00 zł 

(zgodnie z ustawą budŜetową). W planie zadań inwestycyjnych Centrali GUM po zmianach z 

grudnia 2006 r. przewidziano do realizacji zadania za 12 799 000 zł. Zadania inwestycyjne 

zrealizowano w kwocie 12 413 093 17 zł.  

W stosunku do pierwotnego planu opracowanego w marcu 2006 r.- plan ostateczny po 

dokonanych przesunięciach i zmianach w ciągu całego roku opracowany w ostatecznej formie 

w grudniu 2006 r. został wykonany w 97%. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 

385 906,83 zł. wynikła z oszczędności środków otrzymanych z rezerw celowych po 

przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 1141-1154] 

 
7.9. W Centrali GUM w 2006 r. obowiązywała decyzja Dyrektora Generalnego GUM w 

sprawie ustalania zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz 

powołania w GUM komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych: 

• w okresie od 1 stycznia do 19 czerwca 2006 r. – Decyzja nr 3 z dnia 15 marca 2004 r., 
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• w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2006 r. – Decyzja nr 25 z dnia 20 czerwca 

2006 r. 

Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego do zadań Biura Administracyjnego naleŜy 

m.in. opracowanie planów inwestycyjnych i remontowych GUM oraz przygotowanie 

okresowych sprawozdań z działalności ujętej w planach. 

[Dowód: akta kontroli str. 1305-1336] 

W sprawie sporządzania w roku 2006 okresowych sprawozdań z działalności ujętej w planach 

Cezary Góralczyk – Dyrektor Biura Administracyjnego wyjaśnił: 

• w zakresie wydatków inwestycyjnych zostało przygotowane sprawozdanie z 

działalności ujętej w planach. Jest to „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 

ujętych w PI-2006 po zmianach na 31 grudnia 2006 roku dla GUM”, ponadto w 

2006 r. BA prowadziło na bieŜąco monitoring realizowanych zadań inwestycyjnych 

oraz poniesionych wydatków i związanych z tym powstałych oszczędności. 

Oszczędności te (raz, dwa razy na kwartał) były analizowane podczas odpraw 

Kierownictwa, a następnie uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o kolejnych 

zakupach i przeprowadzaniu ewentualnych zmian w planie. Wpływ na dalszą 

realizację był znaczny, poniewaŜ z informacji o uzyskanych oszczędnościach, 

Kierownictwo na bieŜąco podejmowało decyzje o dalszych zakupach i stosownych 

zmianach w planie. 

• w zakresie planów remontowych formę okresowych sprawozdań z działalności i 

wykonania zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2006 stanowią 

kolejne pisma wnioskujące o dokonanie zmian w wymienionym wyŜej planie i 

załączone do nich uzasadnienie. Sprawozdania te sporządzano w 2006 roku w 

wymienionych niŜej terminach: 28 lutego, 20 marca. 14 czerwca, 26 lipca i 26 

września. Wprowadzane na bieŜąco zmiany pozwoliły na płynne i elastyczne 

umieszczanie nowych zadań i lepsze wykorzystanie środków finansowych. (kopie 

wymienionych wyŜej pism stanowi załącznik nr 1) 

[Dowód: akta kontroli str. 1667-1669, 1677-1698] 

W 2006 r. w Centrali GUM zrealizowano zamówienia publiczne: 

• 24 w trybie przetargu nieograniczonego – wartość umów bez podatku od towarów i 

usług 5 116 866,46 zł, 

• 1 w trybie negocjacji bez ogłoszenia – wartość umów bez podatku od towarów i usług 

79 720 zł, 
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• 8 w trybie zamówienia z wolnej ręki– wartość umów bez podatku od towarów i usług 

523 414,59 zł, 

• 5 w trybie zapytania ocenę – wartość umów bez podatku od towarów i usług 

192 469,89 zł. 

Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych zostało sporządzone terminowo i dotyczyło 

zamówień publicznych przeprowadzonych w Centrali GUM  

W sprawozdaniu nie ujęto danych ze sprawozdań jednostkowych – wyjaśnienia w tej sprawie 

złoŜyła ElŜbieta Soika – Dyrektor Generalny GUM. Z treści złoŜonych wyjaśnień wynika, Ŝe 

zgodnie z literalnym zapisem art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych sprawozdania 

składa zamawiający w zakresie zamówień których on udzielił. Wszystkie OUM i OUP w 

wymaganym ustawowo terminie złoŜyły wymagane sprawozdania. 

[Dowód: akta kontroli str. 1337-1344, 1809-1810] 

 

7.9.1. Plan zadań finansowo-rzeczowych na rok 2006 został zatwierdzony przez Dyrektora 

Generalnego GUM w dniu 31 stycznia 2006 r. na kwotę 2 345 000 zł. 

Plan był pięciokrotnie zmieniany – ostatnia zmiana została zatwierdzona przez Dyrektora 

Generalnego GUM w dniu 27 września 2006 r., plan zadań rzeczowo-finansowych został 

zmniejszony do kwoty 1 825 000 zł. 

W planie zadań rzeczowo-finansowych na rok 2006 przewidziano określone kwoty na prace 

projektowe związane z przygotowaniem robót remontowych (projekty, przedmiary, 

kosztorysy, specyfikacje techniczne), które dotyczyły:  

• remontów warsztatów mechanicznych i stolarni (zdania nr 6 z planu rzeczowo-

finansowego zatwierdzonego w dniu 31 stycznia 2006 r.) – plan 250 000 zł, 

• remontów i adaptacji lokalu  nr 10 w bud. B na salę szkoleń (zadanie nr 8 z 

planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego w dniu 31 stycznia 2006 r.) – 

plan 150 000 zł,  

• remontu pomieszczeń biurowych i administracyjnych (zadanie nr 9 z planu 

rzeczowo-finansowego zatwierdzonego w dniu 31 stycznia 2006 r.) plan – 

420 000 zł , 

• remontu garaŜu podziemnego (zadanie nr 5 w planie rzeczowo-finansowym 

zatwierdzonym w dniu 26 lipca 2006 r.) – plan 171 000zł.  

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej Cezary Góralczyk – Dyrektor Biura 
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Administracyjnego podpisał w dniu 15 lutego 2006 r. Uzasadnienie celowości realizowania 

zamówienia publicznego wynikało z dokumentacji potrzebnej do wykonania remontu w/w 

obiektów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1347-1365] 

Stwierdzono, Ŝe: 

• Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej na wykonanie remontu warsztatów mechanicznych i stolarni, remontu 

garaŜu podziemnego, remontu i adaptacji lok. nr 10 w bud. B oraz remontu wybranych 

pomieszczeń przeprowadzone zostało w 2005 roku, w trybie przetargu 

nieograniczonego do 60 000,-EURO, na podstawie wniosku złoŜonego przez Biuro 

Administracyjne w dniu 10 października 2005 r. i zatwierdzonego do realizacji przez 

Dyrektora Generalnego Urzędu w dniu 12.10.2005 r. Postępowanie w wymienionych 

wyŜej tematach zakończone zostało niepowodzeniem, gdyŜ jedyny potencjalny 

wykonawca jaki się zgłosił, odmówił pismem z dnia 22 listopada 2005 r. podpisania 

umowy. 

• Koszt wykonania planowanych w 2006 roku remontów, ustalony został na podstawie 

cen jednostkowych kosztów wykonania 1 m² powierzchni pomieszczeń 

remontowanych w roku 2005, powiększonych o wskaźnik inflacji. Do ustaleń 

przyjmowano pomieszczenia o podobnym charakterze i zakresie planowanych prac 

remontowych.  

• Po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej planowane kwoty uległy 

zmianie w następujący sposób:  

− remont warsztatów mechanicznych WT załoŜono 250 000, wartość 

kosztorysowa 370 000; 

− remont i adaptacja lokalu nr 10 załoŜono 150 000, wartość kosztorysowa 

250 000; 

− montaŜ drabinek przeciwśniegowych załoŜono 35 000, wartość kosztorysowa 

110 000; 

− remont pomieszczeń załoŜono 420 000 zł, wartość kosztorysowa 760 000; 

− roboty elektryczne związane z modernizacją załoŜono  200 000 zł, 

− zasilania i bezpieczeństwa obiektu wartość kosztorysowa 270 000 zł.; 

 [Dowód: akta kontroli str. 1699-1706] 
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Z wyjaśnień Cezarego Góralczyka – Dyrektora Biura Administracyjnego wynika, Ŝe 

przyczyną wzrostu wartości kosztorysowej było znaczne zwiększenie cen usług budowlanych. 

Na skutek masowego odpływu kadr robotniczych, firmy budowlane znacznie zmniejszyły lub 

całkowicie utraciły swój potencjał przerobowy. Spowodowało to w krótkim okresie czasu 

drastyczne zmniejszenie podaŜy usług budowlanych i w efekcie gwałtowny wzrost cen. 

[Dowód: akta kontroli str. 1667-1671] 

 

Z przygotowanego zestawienia wydziału remontów i konserwacji BA wynika, Ŝe 

zaplanowane postępowania o zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) z planu 

pierwotnego BA rozpoczęło 26 lipca 2006 r. (data złoŜenia wniosku). 

[Dowód: akta kontroli str. 1365] 

Stwierdzono, Ŝe: 

• Postępowania na wyłonienie wykonawcy robót rozpoczęto w dniu 26.07.2006 roku, 

poniewaŜ wcześniej  przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie 

projektów. Po wykonaniu projektów, zgodnie z umową, przekazano je do 

zatwierdzenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Po wydaniu pozytywnej 

decyzji w dniu 21.07.2006 roku (decyzja nr 1484/2006) przystąpiono niezwłocznie do 

uruchomienia procedury przetargowej na realizację zaplanowanych prac 

remontowych.  

• Postępowania uniewaŜniono z następujących powodów: 

− remont garaŜu podziemnego (KP-23/2006) - na podstawie art.94 ust.2 ustawy 

Pzp. Wykonawca pismem z dnia 16 październik 2006 r. odmówił podpisania 

umowy, 

− remont warsztatów mechanicznych (KP-24/2006) - na podstawie art.93 ust.1, 

pkt1 ustawy Pzp, nie złoŜono Ŝadnej oferty, 

− remont pomieszczeń biurowych i administracyjnych (KP-25/2006) - na 

podstawie art.93  ust.1, pkt. 1 ustawy Pzp, nie złoŜono Ŝadnej oferty, 

− remont i adaptacja lokalu nr 10 w bud.B (KP-26/2006) - na podstawie art.93 

ust.1,pkt.1ustawy  Pzp, nie złoŜono Ŝadnej oferty, 

− wykonanie drabinek przeciwśnieŜnych (KP-27/2006) - na podstawie art.93 

ust.1,pkt.4 ustawy Pzp. Kwota oferty przekraczała zabezpieczone środki 

finansowe na realizację zadania o  180 359 zł. 
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• Po uniewaŜnieniu postępowań i dokonaniu stosownych przesunięć środków w planie 

zadań rzeczowo-finansowych Wydziału Remontów i Konserwacji na rok 2006 

(zagospodarowano kwotę 286 000,-PLN), pozostałe środki w kwocie 650 000,-PLN 

oddano do dyspozycji Kierownictwa GUM. 

[Dowód: akta kontroli str. 1365, 1707-1742] 

 

7.9.2. Plan zadań inwestycyjnych Centrali GUM na rok 2006 wg ustawy budŜetowej wynosił 

6 600 000 zl, a po zmianach zamknął się kwotą 5 688 640 zł. Faktycznie poniesione wydatki 

w 2006 r. wyniosły 5 683 922,08 zł. 

Z wyjaśnień ElŜbiety Soiki – Dyrektora Generalnego GUM wynika, Ŝe wydatki majątkowe 

Biuro Administracyjne – Wydział Inwestycji realizowało zgodnie z PI-2006. Po 

przeprowadzonej analizie przewidywanych okresów realizacji poszczególnych zadań, BA-WI 

kierował - w pierwszej kolejności - do realizacji zadania z najdłuŜszymi terminami 

wykonania. W miarę napływu zmian w planie PI-2006 był on aktualizowany. 

[Dowód: akta kontroli str. 1367-1526, 1633, 1637] 

Z informacji przekazanych kontrolerowi NIK odnośnie zadań inwestycyjnych nie 

zrealizowanych w 2006 r. wynika m.in., Ŝe: 

• zakup symulatora pomiaru prędkości dla przyrządów laserowych do pomiaru 

prędkości pojazdów w ruchu drogowym nie został zrealizowany, gdyŜ  jedyny 

wykonawca poinformował, Ŝe dostawa będzie moŜliwa najwcześniej w 2007 r. 

przy odpowiednio wczesnym złoŜeniu zamówienia, 

• modernizacja stanowiska wzorcowego pomiarowego SO1 do badania i 

sprawdzania wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody… 

nie została zrealizowana bo wykonawca z powodów kooperacyjnych (wykonanie 

specjalnych podzespołów z nietypowych materiałów) nie zdąŜył w 2006 r., 

• zakup zasilacza systemowego typ PM-12 nie został zrealizowany, gdyŜ 

wykonawca nie zdąŜył zrealizować zamówienia w 2006 r. i deklaruje dostawę w 

ciągu drugiego tygodnia stycznia 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1401] 

 

Ww. wydatki, które nie zostały zrealizowane w 2006 r., nie zostały zgłoszone na środki 

niewygasające. 
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Zakup „symulatora pomiaru prędkości dla przyrządów laserowych do pomiaru prędkości 

pojazdów w ruchu drogowym” został wycofany z realizacji decyzją  Zastępcy Prezesa GUM 

Jeremiego Zarzyckiego – Protokół z posiedzenia Kierownictwa Głównego Urzędu Miar z 

dnia 20 czerwca 2006 r. Decyzja taka została podjęta na podstawie pisma z ZLB nr LB7231-

11.1/3664/284/MS/06 z dnia 19 maja 2006 r. którym dyrektor ZLB Marek Tichy informuje, 

Ŝe czas dostawy symulatora wynosić będzie powyŜej 36 miesięcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1743-1756] 

W tej sprawie Cezary Góralczyk – Dyrektor Biura Administracyjnego wyjaśnił: 

• Umowa, z wyłonionym po drugim postępowaniu przetargowym wykonawcą na kwotę 

307 440 zł została podpisana 01.08.2006 r. Termin realizacji zamówienia do 

15.12.2006 r. Wykonawca większość prac wykonywał w swoim zakładzie i do 

montaŜu w GUM przystąpił 20.11.2006 r. Termin rozpoczęcia prac przypadał po 

terminie zgłaszania wydatków na środki niewygasające. GUM w piśmie DGU-211-

1922/ZK/06 z dnia 06.12.06 r. zaŜądał od wykonawcy wyjaśnień w sprawie przyczyn 

wolnego tempa prac. Otrzymał je w piśmie z dnia 08.12.06 r. z prośbą o przedłuŜenie 

terminu wykonania. Odpowiedź odmowna została wysłana dnia 13.12.06 r. Po tym 

okresie nastąpiło znaczne przyspieszenie prac. Dostawca dostarczył materiały i 

urządzenia i rozpoczął ich montaŜ. Zgodnie z § 2, pkt 6, umowy  GUM zapłacił 

fakturę za zamontowane w stanowisku materiały i urządzenia w wysokości 244 000 zł 

w grudniu 2006r. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru dnia 26.01.07 r. Po 

wykonaniu niezbędnych testów i pomiarów  odbiór planowany jest na dzień 28 marca 

2007 r. (załącznik 11) 

 Zamawiający nie zdecydował się na zerwanie umowy, poniewaŜ: 

− zadanie było kontynuacją budowy stanowiska, w które zainwestowano rok 

wcześniej kwotę ok. 300 000 zł, 

− Instytut Techniki Cieplnej / ITC / był jedynym Wykonawcą biorącym udział 

we wcześniejszych przetargach na wykonanie całości tego zamówienia. W 

wypadku ewentualnego rozwiązaniu umowy, GUM poniósłby niewątpliwie 

szkodę. Zgodnie z art.. 24 ust. 1 pkt 1  w przypadku powtórzenia postępowania 

przetargowego naleŜałoby ITC wykluczyć z dalszego postępowania.. JeŜeli nie 

zgłosiłby się inny Wykonawca / a wcześniej nikt się nie zgłaszał /  GUM 

mógłby pozostać z rozpoczętą i niedokończoną inwestycją, nie wiadomo na 

jak długi okres. Pomijam w tym punkcie hipotetyczne  rozwaŜania, czy ITC 

uznałby nasze roszczenie finansowe za wyrządzoną szkodę, czy teŜ 
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skierowałby sprawę na drogę sądową. Pragnę podkreślić, Ŝe w tym czasie ITC 

dostarczył juŜ urządzenia i trwał ich montaŜ, 

− zamówienie dotyczyło wykonania i uruchomienia stanowiska prototypowego 

w skali kraju, gdzie pomimo projektu moŜna spodziewać się trudności 

wykonawczych. Wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego 

Wykonawca miał niewątpliwe duŜe doświadczenie w realizacji tego typu 

projektów w Polsce i Europie, 

− stanowisko SO1 będzie jedynym w kraju stanowiskiem na którym będą 

wykonywane pełne badania wodomierzy i przetworników przepływu do 

ciepłomierzy w ramach oceny zgodności z dyrektywą Europejską MID. Polska 

zaś  jest zobowiązana do wdroŜenia ww. dyrektywy do systemu prawnego UE, 

a w przypadku jej nie wdroŜenia  do składania wyjaśnień przed Komisją 

Europejską. Nie wdroŜenie dyrektywy MID w ww. zakresie spowoduje, Ŝe w 

Polsce nie będzie mogła być  wykonywana prawna kontrola metrologiczna 

wodomierzy i ciepłomierzy. Taka sytuacja spowoduje, Ŝe polscy producenci 

ww. produktów nie mogliby uzyskać badań w Polsce co spowodowało by 

trudności w funkcjonowaniu tych firm i straty gospodarcze / powyŜszą opinię 

otrzymałem od Kierownika Laboratorium Badania Wodomierzy Pana 

Wiesława Goska /. 

• Zakup zasilacza został wprowadzony do planu decyzją Kierownictwa na posiedzeniu 

w dniu 31.10.06 r. Dnia 28.11.06 r. została zawarta umowa z terminem realizacji 

22.12.06 r. Termin był realny dla pozytywnego zakończenia zamówienia a dodatkowo 

przypadał juŜ po terminie zgłaszania na środki niewygasające. Dnia 29.12.06 r. firma 

poinformowała, Ŝe dostawa jeszcze w roku 2006 jest niemoŜliwa. Faktura VAT 

została wystawiona w dniu 09.02.2007 r. na kwotę 11 712 zł brutto. Zasilacz został 

dostarczony i odebrany 12.02.07 r. Załącznik nr 12. 

[Dowód: akta kontroli str. 1667-1668, 1673-1675, 1757-1788] 

 

7.10. W GUM w 2006 r. nie zawarto umowy rachunku bankowego do obsługi kart 

płatniczych, nie został wyodrębniony fundusz dyspozycyjny  i fundusz motywacyjny. 

W 2006 r. nie były udzielane przez GUM zaliczki na realizację zadań (podpisywane przez 

Urząd kontrakty nie przewidywały takiej moŜliwości). 

 [Dowód: akta kontroli str. 37, 1593-1598] 
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8. Wydatki na wynagrodzenia oraz limit zatrudnienia w państwowych jednostkach 

budŜetowych 

8.1. Dane w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia w 2006 r. porównaniu do 2005 r. 

przedstawiono poniŜej: 

 
Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. 

Przeciętne 
zatrudnienie  

według 
Rb-70 

Wynagrodzenia  
według 
Rb-70 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie na 
1 pełnozatru- 

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

według 
Rb-70 

Wynagrodzenia 
według Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-
dzenie na 

1 pełnozatru- 
dnionego 

8:5 Wyszczególnienie 

osób tys. zł  zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. część 64 Główny 

Urząd Miar 
ogółem w całości 

dział 750 
1 783 57 788 2 701

 
 

1 772 63 130 2 969

 
 

110 

 wg statusu 
zatrudnienia* 

w tym:: 
01 
02 
03 
10 

309
3

1 470
1

9 102
420

48 180
86

2 455
11 667
2 731
7 167

 
 
 

306 
3 

1 462 
1 

10 150
393

52 495
92

2 764
10 917
2 992
7 667

 
 
 

113 
94 
110 
107 

1.1.1. rozdział 75001 
urzędy 

naczelnych i 
centralnych 

organów 
administracji 

rządowej 393 16 267 3 449

 
 
 
 
 
 

391 17 509 3 732

 
 
 
 
 
 

108 
 wg statusu 

zatrudnienia 
01 
02 
03 
10 

48
3

341
1

1 237
420

14 524
86

2 148
11 667
3 549
7 167

 
 

47 
3 

340 
1 

1 561
393

15 463
92

2 768
10 917
3 790
7 667

 
 

129 
94 
107 
107 

1.1.2. rozdział 75007 
jednostki 
terenowe 
podległe 

naczelnym i 
centralnym 
organów 

administracji 
rządowej 1 390 41 521 2 489

 
 
 
 
 
 
 
 

1 381 45 621 2 753

 
 
 
 
 
 
 
 

111 
 

 wg statusu 
zatrudnienia 

01 
03 

261
1 129

7 865
33 656

2 511
2 484

 
 

259 
1 122 

8 589
37 032

2 764
2 750

 
 

110 
111 

 

Plan zatrudnienia na 2006 r. określono na 1839 etatów. Prezes Głównego Urzędu Miar 

zatwierdza Plan zatrudnienia na dany rok budŜetowy. Plan zawiera informacje o podziale 

etatów w § 4020 i § 4010 dla centrali i jednostek podległych, a takŜe określa liczbę 

kierowniczych stanowisk państwowych (§ 4010) i Ŝołnierzy (§ 4050). 

W 2006 r. podział etatów był następujący: 
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Dla Głównego Urzędu Miar : 

• osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe – 3 etaty, 

• osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń – 49 etatów, 

• członkowie korpusu słuŜby cywilnej – 359 etatów, 

• Ŝołnierze i funkcjonariusze – 1 etat. 

Dla jednostek podległych: 

• osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń – 270 etatów, 

• członkowie korpusu słuŜby cywilnej – 1157 etatów. 

Według Rb-70 przeciętne wykonanie zatrudnienia w części 64 wyniosło 1772 etaty, 

co stanowi ponad 96% wykorzystania w stosunku do planu.  

[Dowód: akta kontroli str. 1059-1060, 1113, 1637] 

 

8.2. ElŜbieta Soika – Dyrektor Generalny GUM przedstawiła następujące wyjaśnienia róŜnic 

pomiędzy planowanym poziomem zatrudnienia, a jego rzeczywistym wykonaniem: 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 9 lit. b rozdział 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. 

Nr 115, poz. 781, ze zm.), do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób będących na urlopach 

bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, tj. osób, które 

nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy. Nie wliczanie do stanu 

zatrudnienia pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych miało umoŜliwi ć 

zatrudnienie pracownika na zastępstwo, nie powodując przekroczenia limitów zatrudnienia. 

Jednak w przypadku słuŜby cywilnej, w której proces rekrutacji nowego pracownika jest 

rozciągnięty w czasie, to zatrudnienie pracownika na zastępstwo np. na czas choroby innego 

pracownika w większości przypadków jest niemoŜliwe, poniewaŜ procedury naboru kończą 

się w czasie, gdy „właściwy” pracownik powraca na stanowisko. Ponadto osoba, która z 

wyŜej wymienionych przyczyn nie wchodzi do stanu zatrudnienia do sprawozdania Rb-70, w 

kaŜdej chwili ma prawo powrotu, a pracodawca zobligowany jest niezwłocznie wyznaczyć 

mu stanowisko pracy. Nie wliczanie do stanu zatrudnienia osoby z ww. przyczyn powoduje 

zaniŜenie rzeczywistej liczby wykorzystanych etatów.  

Na niepełne wykorzystanie planowanego zatrudnienia w 2006 r. miały równieŜ 

(obok sposobu liczenia stanu zatrudnienia do Rb-70) wpływ następujące czynniki:  

• ruchy kadrowe związane z odejściem pracowników na emeryturę lub rentę;  

• fluktuacja kadr spowodowana innymi przyczynami niŜ wymienione wyŜej);  
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• długotrwałość procesów naboru na stanowiska w słuŜbie cywilnej (co wynika 

z przestrzegania ustawowych przepisów). W 2006 r. do redakcji Biuletynu SłuŜby 

Cywilnej wysłano 28 ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w GUM i 60 ogłoszeń o 

wolnych stanowiskach pracy w jednostkach podległych; 

• specyfika działalności - Pracownik zatrudniony w administracji miar czy administracji 

probierczej musi posiadać szczególne umiejętności zawodowe, co wiąŜe się 

z koniecznością wydłuŜenia procesu naboru na wolne stanowisko pracy lub jego 

powtórzenia. W 2006 r. Komisje rekrutacyjne w Urzędach, po zapoznaniu się z 

kandydatami zaproszonymi na rozmowę kwalifikacyjną, 13 razy podjęła decyzję o nie 

wskazaniu kandydata, gdyŜ Ŝaden z nich nie spełnił wymagań do objęcia stanowiska. 

Proces naboru naleŜało powtórzyć, a rezerwę etatową zachować; 

• konieczność tworzenia rezerwy etatowej przeznaczonej dla: osób, które w trakcie roku 

korzystały z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz świadczenia 

rehabilitacyjnego (w trakcie roku 2006 łącznie w GUM i jednostkach podległych 10 

osób korzystały z urlopów bezpłatnych,  11 – ze świadczeń rehabilitacyjnych, 5 – z 

urlopów wychowawczych) oraz osób zatrudnionych na wyŜszych stanowiskach w 

słuŜbie cywilnej w GUM (5 etatów). W wyniku przeprowadzonych konkursów przez 

Szefa SłuŜby Cywilnej na wyŜsze stanowiska w Głównym Urzędzie Miar obsadzone 

zostały tylko dwa stanowiska: dyrektora Zakładu Laboratoriów Badawczych i 

dyrektora Sekretariatu Naukowego Metrologii. 

[Dowód: akta kontroli str. 1633-1642] 

 

8.3. W GUM w roku budŜetowym 2006 dysponenci III stopnia nie przekraczali w ciągu roku 

planowanych wydatków na wynagrodzenia. Kontrolowane to jest przez Biuro BudŜetowe na 

podstawie jednostkowych sprawozdań Rb-28 – miesięcznych z wykonania planu wydatków 

budŜetu państwa, w którym wykazywane są sukcesywnie co miesiąc kwoty wydatków 

planowane i wykonane (w tym równieŜ wydatków na wynagrodzenia). 

[Dowód: akta kontroli str. 1253-1258] 

 

8.4. W części 64 – GUM w roku budŜetowym 2006 terminowo odprowadzano naleŜne 

składki na ZUS, PFRON oraz na Fundusz Pracy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1061-1100] 
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9. Zobowiązania 

Dane dotyczące zobowiązań na koniec 2005 i 2006 r. w części 64 – GUM przedstawiono w 

poniŜszym zestawieniu: 

 

Wyszczególnienie Stan na koniec grudnia 
2005 r. w tys. zł 

Stan na koniec grudnia 
2006 r. w tys. zł 

3 : 2 
% % 

1. 2. 3. 4. 
1. Zobowiązania ogółem: 4 838 5 290 109 

 
Zobowiązania Centrali GUM za 2006 rok wyniosły 1.396.854,23 zł, w tym z tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.135.893,45 zł oraz pochodne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 225 087,08 zł.(§ 4110─197.008,41 zł i § 

4120 ─28 078,67 zł). Pozostała kwota w wysokości 35.873,80 zł dotyczyła róŜnych drobnych 

zobowiązań niewymagalnych. 

Zobowiązania jednostek podległych wyniosły na koniec 2006 r. 3.893.570,61 zł, w tym z 

tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.094.856,17 zł oraz pochodne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 607 190,25 zł.(§ 4110─531.416,13 zł. i § 

4120─75 774,12 zł.) Pozostała kwota w wysokości 191.524,19 zł dotyczyła drobnych 

zobowiązań niewymagalnych. 

W części 64 nie było zobowiązań wymagalnych, ani odsetek za zwłokę w płatnościach. 

[Dowód: akta kontroli str. 1111, 1141-1154] 

10. Dochody własne 

Środki na rachunku dochodów własnych były gromadzone z tytułu opłat za przeprowadzenie 

egzaminów dla kandydatów na techników warsztatów oraz za wydanie zaświadczeń 

potwierdzających posiadanie uprawnień technika warsztatu. Wysokość opłat została 

określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za 

czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów 

cyfrowych (Dz. U. Nr 8, poz. 46). 

Środki finansowe  zgromadzone na rachunku dochodów własnych w 2006 r. wyniosły 71 500 

zł. i zostały wydatkowane na: 

• wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia za 

przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na techników warsztatów – 38 111 zł., 

• zakup papieru z tłem giloszowym GUM i hologramów do wystawiania zaświadczeń 

24 785 zł., 

• podróŜe słuŜbowe krajowe związane z przeprowadzanymi egzaminami – 8 263 zł., 
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• pozostałe usługi – 6 zł. 

Ogółem wydatkowano 71 165 zł. 

Na dzień 29.12.2006 r. saldo konta bankowego dochodów własnych wyniosło 335 zł., w tym 

300 zł. stanowi przedpłatę za czynności wykonane w 2007 r. 

W 2006 roku GUM nie uzyskał nadwyŜki dochodów własnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1199-1200, 1593-1598] 

 

11. Środki z budŜetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. nie przewidziano dla części 64 GUM środków budŜetu UE. 

W 2005 r. GUM przystąpił natomiast do projektu iMERA, który jest finansowany przez 

Komisję Europejską w postaci grantu. 

W ramach projektu wykorzystano w 2006 r. środki finansowe na: 

• podróŜe słuŜbowe zagraniczne (Praga - 2 osoby, Turyn – 2 osoby) w kwocie 

16.162,81 zł, 

• wydatki związane z opłatą za rozmowy telefoniczne, łącza internetowe, materiały 

biurowe, tonery do drukarek w kwocie 5.716,35 zł,  

• przeprowadzenie audytu finansowego w kwocie 1.000,00 zł. 

Pozostałość środków na koniec 2006 roku wyniosła 47.387,67 zł.  

W 2006 r. GUM nie poniósł na współfinansowanie tego projektu Ŝadnych nakładów ze 

środków budŜetowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1303-1304] 

 

Na tym protokół kontroli zakończono. 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 1/2007. 

 

Prezes Głównego Urzędu Miar Pani Janina Maria Popowska poinformowana została 

o przysługującym jej – z mocy przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) – prawie: 

• zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokółu kontroli, umotywowanych 

zastrzeŜeń co do ustaleń w nim zawartych (art. 55 ust. 1 i 2), 
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• odmowy podpisania protokółu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złoŜenia na tę 

okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień dotyczących 

przyczyn takiej odmowy (art. 57 ust. 1), 

• złoŜenia w terminie uzgodnionym z kontrolującym wyjaśnień co do przyczyn 

i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokóle kontroli (art. 59 

ust. 2). 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden przekazano w dniu 23 marca 2007 r. Prezesowi Głównego Urzędu Miar. 

[Dowód: akta kontroli str. 1817-1818] 

     PREZES       

    GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR      SPECJALISTA K.P. 
 

             

/-/  Janina Maria Popowska     /-/ Barbara Komar 
 
Warszawa, 30.03.2007     Warszawa, 23.03.2007 r. 


