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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

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

Miar (zwanym dalej GUM lub Urząd), . kontrolę wykonania budŜetu państwa w 2007 roku 

w części 64. 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 

31 marca 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Pani Prezes niniejsze wystąpienie. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa w 2007 r. w części 

64 – Główny Urząd Miar. 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę na nierzetelnie przygotowane postępowanie w sprawie 

zamówienia publicznego na dostawę stanowiska do badania zaburzeń elektromagnetycznych 

– ostatecznie uniewaŜnionego. Jego wartość wynosiła 9,2% planowanych wydatków mająt-

kowych Centrali Urzędu (patrz pkt 4). 
                                                 
1 tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
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1. Zrealizowane w 2007 r. dochody budŜetu państwa w części 64 w dziale 750 Admini-

stracja publiczna w wysokości 91 010 tys. zł były wyŜsze od zaplanowanych w ustawie bu-

dŜetowej na rok 20073 o 1 010 tys. zł. Plan wykonano na poziomie 101,1%. 

Zaległości netto w GUM według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 

2 561 tys. zł i były wyŜsze o 3,6% w porównaniu do kwoty 2 473 tys. zł z roku 2006. Przy-

czyną tego stanu był wzrost zaległości w jednostkach terenowych o kwotę 311 tys. zł, tj. 

18,9% w stosunku do roku 20064. Zaległości w Centrali GUM zmniejszyły się o kwotę 

223 tys. zł, tj. 26,9% w stosunku do roku poprzedniego5. Windykację zaległości budŜeto-

wych, w ramach posiadanych uprawnień, prowadzono bez zastrzeŜeń. 

Wg wyjaśnień Głównej Księgowej6 wzrost zaległości w jednostkach terenowych spo-

wodowany był wystawieniem znacznej liczby dokumentów dochodowych w grudniu 2007 r.: 

decyzji, faktur i formularzy (wniosków o legalizację). Kontrahenci uregulowali te płatności 

w styczniu 2008 r. 

Dochody budŜetowe gromadzone na rachunku bankowym Urzędu były przekazywane 

na rachunek dochodów centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa w Ministerstwie 

Finansów w terminach określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu państwa7. 

2. Wydatki w części 64 – Główny Urząd Miar ustalono w ustawie budŜetowej na rok 

2007 w wysokości 111 326 tys. zł. W ciągu roku, na podstawie 5 decyzji Ministra Finansów, 

budŜet GUM zwiększony został o 232 tys. zł. Wykonanie planu po zmianach wyniosło 

111 273 tys. zł, tj. 99,95 %. 

W ocenie NIK, dodatkowe środki z rezerwy celowej wykorzystano zgodnie 

z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę 8,1 tys. zł zwrócono na rachunek budŜetu państwa 

w dniu 15 stycznia 2008 r. 

Urząd przeniósł środki w wysokości 341 tys. zł z wydatków bieŜących na wydatki ma-

jątkowe po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych8. Następnie w wyniku przeniesień wydatków decyzjami Pre-

zesa GUM, plan wydatków w rozdziale 75001 w stosunku do ustawy budŜetowej na rok 2007 

uległ zmniejszeniu o kwotę 3 326 tys. zł, natomiast plan wydatków w rozdziale 75007 w sto-

                                                 
3 Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. – Dz. U. Nr 15, poz. 90. 
4 W 2006 r. kwota 1 643 tys. zł. 
5 W 2006 r. kwota 830 tys. zł. 
6 Zestawienie i wyjaśnienia z 5 lutego 2008 r. 
7 Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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sunku do ustawy budŜetowej na rok 2007 uległ zwiększeniu o kwotę 3 326 tys. zł. M.in. do-

konano przeniesień wydatków bieŜących na zakup usług remontowych. Kwota przeniesień 

stanowiła 3% przyznanej w 2007 r. GUM kwoty wydatków. NIK nie zgłasza zastrzeŜeń od-

nośnie celowości i legalności dokonywanych w GUM przeniesień wewnętrznych wydatków. 

Struktura wydatków przedstawiała się następująco: 111 268 tys. zł w dziale 750 – Ad-

ministracja publiczna oraz 5 tys. zł w dziale 752 – Obrona narodowa.  

3. Przeciętne zatrudnienie w części 64 wyniosło w 2007 r. 1 747 osób i było niŜsze od 

planowanego o 92 osoby. Wynikało to z nie wliczania do stanu zatrudnienia osób będących 

na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, 

a takŜe przerw w obsadzie etatów, wynikających z ruchów kadrowych związanych z odej-

ściem pracowników na emeryturę lub rentę oraz długotrwałości procesów naboru na stanowi-

ska wymagające specyficznej wiedzy. Łączne wydatki na wynagrodzenia w części 64 wynio-

sły 63 725 tys. zł i stanowiły 99,98% wielkości planowanej po zmianach. Przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenie rocznego) wyniosło 

3 tys. zł i w porównaniu do 2006 r. wzrosło o 2,4%. 

4. NIK negatywnie ocenia pod względem rzetelności przygotowanie postępowania ws. 

zamówienia publicznego – ostatecznie uniewaŜnionego – na dostawę stanowiska do badania 

zaburzeń elektromagnetycznych przyrządów samochodowych. Wartość dostawy stanowiła 

9,2% kwoty planowanych wydatków majątkowych w Centrali GUM9. 

Urząd przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na do-

stawę stanowiska do badania zaburzeń elektromagnetycznych przyrządów samochodowych 

nie określił w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wymagań technicznych – w szczególności 

ust. 2 pkt 8a Załącznika nr 2 do SIWZ był niezgodny z normą ISO-7637-2:2004, na którą się 

powoływał – i tym samym nie spełnił wymagań określonych w art. 29 ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych10.  

W toku prowadzonego postępowania Komisja Przetargowa, działając na podstawie ww. 

SIWZ, wybrała11 jednomyślnie ofertę, która później została wskazana w proteście przez dru-

giego oferenta jako niezgodna z normą ISO-7637-2:2004. W wyniku ww. protestu Komisja 

po ponownej analizie ofert12 uznała jego zasadność „w zakresie braku zgodności wymagań 

                                                 
9 Wg Planu Inwestycyjnego zatwierdzonego w styczniu 2007 r. 
10 Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. 
11 Posiedzenie Komisji Przetargowej w dniu 24 kwietnia 2007 r. 
12 Posiedzenie Komisji Przetargowej w dniu 10 maja 2007 r. 
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technicznych zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ z normą ISO 7637-2:2004”13 oraz 

stwierdziła, Ŝe wykonawcy róŜnie zrozumieli parametry przedmiotu zamówienia. W związku 

z wystąpieniem takich wad postępowania, które uniemoŜliwiają zawarcie waŜnej umowy, na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, GUM jako zamawiają-

cy uniewaŜnił postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

W opinii NIK wyłącznie protest drugiego oferenta uchronił Urząd od podpisania umo-

wy na dostawę stanowiska nie spełniającego wymagań technicznych normy ISO 7637-

2:2004.  

W celu przeprowadzania ww. badań GUM podpisał umowę ramową o współpracy 

z Instytutem Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej doty-

czącą badań w ramach procedur oceny zgodności. 

W przypadku pozostałych zamówień publicznych objętych kontrolą NIK Urząd prze-

strzegał zasad i trybów udzielania zamówień, określonych w ustawie – Prawo zamówień pu-

blicznych. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi w części 64 – Główny Urząd Miar w roz-

dziale 75001 (Centrala GUM) objęto 11 pozycji wydatków na łączną kwotę 4 648,5 tys. zł, 

stanowiącą 14% wydatków w tym rozdziale. NIK nie zgłasza zastrzeŜeń do prawidłowości 

dokonywania wydatków objętych powyŜszą kontrolą. 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag w zakresie poprawności realizacji zadań 

audytowych i kontroli wewnętrznej w Urzędzie. W 2007 r. przeprowadzono jedno zadanie 

audytowe, a w ramach kontroli wewnętrznych przeprowadzano analizy wykonywania docho-

dów i wydatków budŜetowych, sporządzano kwartalne analizy wykonania dochodów i wy-

datków przez poszczególne jednostki oraz kwartalne analizy działalności poszczególnych 

jednostek uwzględniające odpowiednio wybrane wskaźniki. W 2007 r. dokonano równieŜ 

analizy wdroŜenia procedur kontroli finansowej we wszystkich jednostkach podległych. 

6. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia pod względem rzetelności sporządzanie 

i ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz prowadzenie sprawozdawczości budŜetowej. 

W Urzędzie przeprowadzono przegląd analityczny ksiąg rachunkowych. W GUM w 2007 r. 

poprawnie sporządzano i ewidencjonowano dowody księgowe. Z populacji dowodów księ-

gowych dotyczących wydatków budŜetowych o łącznej wartości 19 942 tys. zł, kontroli pod-

dano dowody księgowe o łącznej wartości 10 645,6 tys. zł. W badanej próbie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

                                                 
13 Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 10 maja 2007 r. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia skuteczność funkcjonowania procedur 

kontroli finansowej, poprawność formalną dowodów i zapisów księgowych (badanie zgodno-

ści), jak i wiarygodność ksiąg rachunkowych w odniesieniu do sprawozdawczości bieŜącej 

i rocznej. 

Sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-34 oraz Rb-Z i Rb-N pokazują rzetelny obraz 

dochodów i wydatków Urzędu w 2007 r., a takŜe zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. 

GUM terminowo przekazywał sprawozdania budŜetowe. NIK ocenia pozytywnie przeprowa-

dzenie okresowej inwentaryzacji. 

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

dotyczy takŜe prawidłowości przenoszenia danych ze sprawozdań jednostkowych dysponen-

tów III stopnia do sprawozdania łącznego oraz terminowości składania sprawozdań.  

7. Biorąc pod uwagę powyŜsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, 

NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawia następujący wniosek: 

Podjęcie działań zapewniających rzetelne przygotowywanie SIWZ, w tym wyma-

gań technicznych dla przedmiotu zamówienia. 

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 wniosku oraz o podjętych działaniach 

lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania ni-

niejszego wystąpienia pokontrolnego,  przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia do Kole-

gium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, 

zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji, o której wyŜej mowa, liczy 

się – stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

w sprawie powyŜszych zastrzeŜeń. 

 

 

(-) Stanisław Jarosz 

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli 

Wnioski 


