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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli2 przeprowadziła w Głównym 

Urzędzie Miar (zwanym „GUM” lub „Urzędem”) kontrolę wykonania budŜetu państwa 

w 2006 roku w części 64. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 30 marca 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. 

w części 64 – Główny Urząd Miar, pomimo stwierdzonych uchybień. 

1. Główny Urząd Miar uzyskał w 2006 r. dochody budŜetowe w wysokości 

91 756 tys. zł, o 2 % wyŜsze niŜ zaplanowano w ustawie budŜetowej na 2006 r.3 

(90 000 tys. zł). ObniŜył się stan zaległych naleŜności Urzędu z  4 775 tys. zł na koniec 

                                                 
1 Dz. U. z 2001 roku Nr 85, poz. 937 ze zm. 
2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
3 Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. Dz. U. nr 35, poz. 244 
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2005 r. do 2 473 tys. zł w dniu 31 grudnia 2006 r. Windykację naleŜności budŜetowych 

w ramach posiadanych uprawnień prowadzono bez zastrzeŜeń. 

2. W GUM poprawnie sporządzano i  ewidencjonowano dowody księgowe. Z populacji 

dowodów księgowych dotyczących wydatków budŜetowych o łącznej wartości 

14 729,1 tys. zł, kontroli poddano dowody księgowe o łącznej wartości 8 953,7 tys. zł, w tym 

dowody o wartości 2 035,7 tys. zł wybrano pod względem największych kwotowo wydatków. 

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK wydaje w odniesieniu do Głównego Urzędu Miar opinię bez zastrzeŜeń, dotyczącą 

zarówno formalnej poprawności dowodów księgowych (badanie zgodności) jak 

i wiarygodności ksiąg rachunkowych w odniesieniu do sprawozdawczości bieŜącej i rocznej. 

3. W wyniku badania zestawień obrotów i sald NIK stwierdziła, Ŝe dane z ksiąg 

rachunkowych zostały prawidłowo ujęte w rocznych sprawozdaniach budŜetowych. NIK 

wydaje w odniesieniu do sprawozdań rocznych opinię bez zastrzeŜeń. Opinia ta dotyczy takŜe 

prawidłowości przenoszenia danych ze sprawozdań jednostkowych dysponentów III stopnia 

do sprawozdania łącznego oraz terminowości składania sprawozdań. 

4. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności i gospodarności przy 

dokonywaniu wydatków budŜetowych, które osiągnęły łączną wysokość 112 813 tys. zł, 

stanowiącą 99,5 % budŜetu po zmianach (113 332 tys. zł). 

5. Plan wydatków GUM w dniu 19 czerwca 2006 r. zwiększony został o 750 tys. zł 

z rezerwy ogólnej budŜetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie remontu balkonów, 

izolacji wodochronnej garaŜu podziemnego i przylegających do niego ścian budynku oraz 

remontu dachu i kominów w budynku stanowiącym siedzibę GUM.  

W uzasadnieniu wniosku z dnia 31 marca 2006 r. o przyznanie środków z rezerwy ogólnej 

GUM powołał się na ekspertyzę z dnia 13 października 2005 r. wskazującą, Ŝe 14 balkonów 

naleŜy wyłączyć z eksploatacji i wykonać zabezpieczenia, a stan 10 spośród nich jest 

przedawaryjny. W 2006 r. nie udało się jednak pozyskać wykonawcy remontu balkonów 

i garaŜu i w dniu 10 października 2006 r. Minister Finansów anulował decyzję o zwiększeniu 

wydatków cz. 64. Urząd nie proponował zaliczenia przyznanej kwoty do wydatków, 

niewygasających w 2006 r., uznając za niewykonalne zakończenie robót do 30 czerwca 

2007 roku.  

Następnie balkony zabezpieczono prowizorycznie i postanowiono całość zadania sfinansować 

z własnych środków. W lutym 2007 roku ogłoszone zostały przetargi na wykonanie remontu 

garaŜu i częściowe wykonanie remontu balkonów z płytami Ŝelbetowymi. Ich rozstrzygnięcie 

przewidziano na marzec 2007 roku. 
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NIK zwraca uwagę na fakt, Ŝe zwiększenie planu wydatków GUM z rezerwy ogólnej 

nastąpiło na wniosek, w którym wskazano pilną potrzebę wykonania prac remontowych, 

zwłaszcza w zakresie remontu balkonów. Zadanie to (remont balkonów na II i III piętrze), 

o wartości początkowej 100 tys. zł, a następnie 145 tys. zł znajdowało się jednak w planie 

zadań rzeczowo-finansowych GUM z dnia 31 stycznia 2006. Utrzymano je takŜe w trzech 

następnych wersjach planu (po dokonywanych zmianach). Plan zadań po czwartej zmianie, 

dnia 26 lipca 2006 r., nie przewidywał juŜ remontu balkonów ze środków GUM, lecz 

z rezerwy ogólnej budŜetu państwa. W tej wersji planu ujęto natomiast sfinansowanie 

remontu garaŜu podziemnego ze środków GUM (wartość prac 270 tys. zł), pomimo iŜ na 

wykonanie tych prac równieŜ otrzymano środki z uruchomionej rezerwy celowej.  

NIK jako nierzetelne oceniła zwrócenie się o dodatkowe środki z rezerwy ogólnej w sytuacji, 

gdy remont balkonów był ujęty w planie zadań rzeczowo-finansowych GUM z dnia 

31 stycznia 2006 r.  

6. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie pod względem rzetelności ocenia uchybienia 

w realizacji budŜetu GUM, polegające na niewykorzystaniu środków przeznaczonych na 

sfinansowanie wydatków majątkowych.  

6.1. W wykazie wydatków cz. 64, które nie wygasły w 2005 r. umieszczono zakup zestawu 

kolb metalowych II rzędu do cieczy spoŜywczych, do gazu ciekłego propan-butan oraz do 

paliw ciekłych, o wartości 550 tys. zł. Nabycie tych przyrządów miało na celu przygotowanie 

GUM do legalizacji przyrządów pomiarowych w ramach systemu oceny zgodności, zgodnie 

z Dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

w sprawie przyrządów pomiarowych (MID)4. Przeprowadzone rozeznanie wykazało, Ŝe 

istnieje tylko jeden producent, który mógłby wykonać kompletny zestaw kolb. Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych odmówił jednak zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej 

ręki. W 2005 r. nie było juŜ więc czasu na przeprowadzenie postępowania w innym trybie.  

W 2006 r. zakupiono tylko jeden spośród trzech zestawów kolb (do cieczy spoŜywczych) za 

kwotę 292 tys. zł. Z zakupu dwóch pozostałych (do paliw ciekłych i gazu ciekłego propan – 

butan) zrezygnowano, zwracając do budŜetu 258 tys. zł.  

Urząd zrezygnował z zakupu kolb do gazu gdyŜ, według GUM, Ŝaden ze znanych 

producentów kolb metalowych II rzędu do gazu ciekłego propan-butan nie spełniał 

wymogów metrologicznych w zakresie konstrukcji, materiału i wykonania kolb, 

wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

                                                 
4 Dz.U. L 135 z 30.4.2004, str. 1. 
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26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby 

metalowe II rzędu5 i nie posiadał waŜnej decyzji Prezesa GUM o zatwierdzeniu typu przyrządu 

pomiarowego podlegającego prawnej kontroli metrologicznej. śaden z producentów nie 

posiadał teŜ dokumentacji konstrukcyjnej dla kolb o takich pojemnościach, jakie były 

wymagane. Oznacza to, Ŝe przeprowadzone w 2005 r. rozeznanie rynku, wskazujące na 

konkretnego producenta, nie było rzetelne. Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej 

zestawu, przeprowadzenie badań, uzyskanie zatwierdzenia typu oraz certyfikatów 

umoŜliwiających uŜytkowanie m.in. w miejscach zagroŜonych wybuchem, w terminie do 

30 czerwca 2006 r. określonym w przepisach o wydatkach niewygasających, uznane 

zostało w Urzędzie za niemoŜliwe, zwłaszcza wobec konieczności przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego. 

Z zakupu kolb do paliw ciekłych zrezygnowano, poniewaŜ potwierdzono moŜliwość, Ŝe 

Jednostki Notyfikowane do oceny zgodności przyrządów pomiarowych (na przykład 

GUM), zgodnie z przywołaną juŜ Dyrektywą 2004/22/WE, mogą wykonywać badania do 

oceny zgodności na wyposaŜeniu uŜyczonym lub poprzez zlecenie badań podmiotom 

posiadającym odpowiednie wyposaŜenie i właściwe kompetencje. Kolbami takimi dysponują 

niektóre Okręgowe Urzędy Miar. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe Dyrektywa, o której mowa powyŜej, pochodzi z 2004 r. i choć jej 

praktyczne stosowanie – ze względu na okresy przejściowe - rozpoczęło się dopiero 

30 października 2006 r., to jednak ekonomiczne konsekwencje jej wdroŜenia (celowość 

niezbędnych zakupów) powinny być w pełni rozpoznane przed podjęciem decyzji o nabyciu 

kosztownych przyrządów.  

Z wyjaśnień Pani Marii Frydrych – Dyrektora Biura BudŜetowego GUM, złoŜonych 

w zastępstwie Dyrektora Generalnego GUM, wynikało, Ŝe pełna realizacja zadania w 2006 r. 

nie była moŜliwa, gdyŜ GUM nie dysponował środkami wystarczającymi na zakup trzech 

zestawów kolb. 

6.2. W 2005 r. rozpoczęto w GUM realizację systemu informatycznego obsługującego 

sprawy kadrowo-płacowe. Wykonawca w umowie zobowiązał się do wykonania prac w ciągu 

24 dni tj. od 14 listopada 2005 r. do 15 grudnia 2005 r. NIK, juŜ w wystąpieniu pokontrolnym 

wystosowanym po kontroli wykonania budŜetu GUM za 2005 r.6, oceniła, Ŝe Urząd nierealnie 

zaplanował czas realizacji tego zadania. Na wniosek Prezesa GUM, złoŜony po tygodniu od 

                                                 
5 Dz. U. Nr 97 poz. 973 
6 Znak: P/05/061, KGP/41007-1/06 
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rozpoczęcia prac, część kwoty przewidzianej na sfinansowanie przedsięwzięcia (349 tys. zł tj. 

83,9 % całości) umieszczona została w wydatkach niewygasających. W dniu 15 grudnia 2005 

r., w drodze aneksu, ustalono nowy termin realizacji zamówienia (16 czerwca 2006 r.), 

w ocenie NIK nadmiernie bliski granicznemu terminowi wykorzystania wydatków 

niewygasających. Wykonawca nie dotrzymał tego terminu. Ostateczny odbiór nastąpił 

dopiero 19  lipca 2006 r., kiedy to stwierdzono usunięcie usterek wykazanych w protokole 

odbioru z dnia 30 czerwca 2006 r. Wykonawcę obciąŜono karami umownymi w wysokości 

6 655 zł. Z kwoty wydatków niewygasających do 30 czerwca 2006 r. zdołano wydać zaledwie 

98 tys. zł na zakup sprzętu, a pozostałe 251 tys. zł zwrócono do budŜetu. NaleŜność 

wykonawcy uregulowano ze środków pozostałych po zakupie „Interferometru laserowego do 

pomiaru kształtu wzorców płaskości oraz innych powierzchni optycznych i precyzyjnych". 

Koszt zakupu urządzenia został przeszacowany – zaplanowano wydatkowanie 800 tys. zł, 

faktyczne kosztowało ono 497,5 tys. zł. 

W ocenie NIK, w świetle przebiegu realizacji ww. części systemu informatycznego, 

nierzetelnością było skierowanie przez Prezesa GUM w dniu 6 lipca 2006 r. wniosku do 

Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 251 tys. zł z rezerwy 

ogólnej budŜetu na pokrycie kosztów zakupu i wdroŜenia tego systemu. Minister Finansów 

odmówił zrealizowania wniosku, wskazując, Ŝe rezerwa ogólna przeznaczona jest w zasadzie 

na wydatki nieprzewidziane.  

 6.3. W planie zakupów inwestycyjnych na 2006 r. przewidziano nabycie symulatora 

pomiaru prędkości dla przyrządów laserowych do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu 

drogowym, o wartości 105 tys. zł. Zakup ten został 20 czerwca 2006 r. wycofany z realizacji, 

gdyŜ Dyrektor Zakładu Laboratoriów Badawczych poinformował, Ŝe czas dostawy 

symulatora wynosić będzie powyŜej 36 miesięcy. Tej okoliczności nie uwzględniono na 

etapie sporządzania planu.  

6.4. Znacznie niedoszacowana została wartość zadań remontowych umieszczonych 

w planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym w dniu 31 stycznia 2006 r. Po sporządzeniu 

dokumentacji kosztorysowej okazało się, Ŝe koszt prac w warsztatach mechanicznych 

i stolarni (zaplanowany na 250 tys. zł), wyceniony został na 370 tys. zł. Remont i adaptacja 

jednego z pomieszczeń na salę szkoleń kosztować będzie co najmniej 250 tys. zł, a nie jak 

planowano 150 tys. zł. Planowany koszt remontu pomieszczeń biurowych i administracyjnych 

zaniŜono o 340 tys. zł (plan 420 tys. zł wartość kosztorysowa 760 tys. zł). Z wyjaśnień 

Dyrektora Biura Administracyjnego GUM – Pana Cezarego Góralczyka wynikało, iŜ 

powodem róŜnic był wzrost w 2006 r. cen usług budowlanych. Nie negując faktu wzrostu cen 
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NIK zwraca uwagę, Ŝe skala rozbieŜności między wielkościami planowanymi 

a rzeczywistymi jest na tyle duŜa, Ŝe wskazuje na brak rozeznania co do faktycznego poziomu 

cen robót remontowych.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 

ustawy o NIK, wnosi o: 

1. zapewnienie rzetelnego przygotowywania  realizacji zadań inwestycyjnych 

i remontowych; 

2. zapewnienie realnego szacowania wartości prac umieszczanych w planach rzeczowo-

finansowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pani Prezes 

o przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych 

działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium 

NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym wyŜej mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały w sprawie powyŜszych zastrzeŜeń. 

 

/-/ Jacek Jezierski 

 


