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1. WPROWADZENIE  
Dysponentem części 58 budżetu państwa jest Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego (dalej: Prezes GUS), który jest centralnym organem 
administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki, wykonującym swoje 
zadania przy pomocy służb statystyki publicznej2. 

W 2020 r. w części 58 funkcjonowało 20 jednostek budżetowych podległych 
dysponentowi głównemu (Główny Urząd Statystyczny, 16 urzędów 
statystycznych, Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, Centrum 
Informatyki Statystycznej w Warszawie, Centralna Biblioteka Statystyczna 
im. Stefana Szulca w Warszawie), których kierownicy pełnili funkcję 
dysponentów III stopnia budżetu państwa. Prezes GUS pełnił ponadto funkcję 
organu założycielskiego Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą 
w  Jachrance, działającego jako instytucja gospodarki budżetowej. 
W ramach części 58 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami –głównie 
zadania z zakresu badań statystycznych oraz udostępniania i rozpowszechniania 
wyników tych badań.  

W niniejszej informacji została przedstawiona ocena ogólna wykonania 
w 2020 r. budżetu państwa w części 58 wraz z wynikami kontroli, która została 
przeprowadzona w Głównym Urzędzie Statystycznym (dysponent III stopnia). 

Zrealizowane w 2020 r. w części 58 dochody wyniosły 1958,4 tys. zł, z czego 
1024,0 tys. zł (51%) stanowiły dochody zrealizowane przez GUS (dysponent 
III stopnia). 

Wydatki budżetu państwa w tej części zrealizowano w 2020 r. w wysokości 
605 289,9 tys. zł (0,12 % całości wydatków budżetu państwa3), w tym 
112 755,4 tys. zł (18,6 % wydatków budżetu państwa w części) stanowiły 
wydatki GUS (dysponent III stopnia). Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 39 580,8 tys. zł (0,008% całości wydatków budżetu 
państwa), w tym 31 150,4 tys. zł przez GUS (dysponent III stopnia). 

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r. jednostek 
kontrolowanych przedstawiono w załączniku nr 5.1 do niniejszej informacji. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 
 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
2  Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443, ze zm.). 
3  Wydatki budżetu państwa w 2020 r. wyniosły 504 776 147,7 tys. zł. 
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 58 – Główny 
Urząd Statystyczny 
(dalej: GUS). 

Zakres kontroli 

- analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
za rok 2020 z wynikami 
roku ubiegłego, 

- wykonanie wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 

- prawidłowość 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie 
dochodów i wydatków oraz 
związanych z nimi 
należności i zobowiązań, 

- prawidłowość 
sporządzenia rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych,  

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań, 

- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 
r.o finansach publicznych1 
(dalej: ufp). 

Jednostki kontrolowane  

GUS – dalej: Centrala GUS 
lub GUS (dysponent 
III stopnia). 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 58 – Główny Urząd Statystyczny. 

Kontrola 4,0% wydatków budżetu państwa i 3,1% wydatków budżetu 
środków europejskich zrealizowanych w części 58 wykazała, że wydatki 
zostały poniesione zgodnie z zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi określonymi w ufp i aktach wykonawczych, na zadania służące 
realizacji celów jednostek. Prezes GUS zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp 
sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 58. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 58 – GUS: 
• o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23); 
• z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
• z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
• z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

• z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE), 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 58 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym 
z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia.  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach GUS (dysponenta III stopnia) były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym i przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach 
oraz związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. Na podstawie 
przeprowadzonej kontroli ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę 
sporządzenia tych sprawozdań, nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które 
mogły wskazywać, że księgi te w zakresie obejmującym zapisy dotyczące 
dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań 
prowadzone były nieprawidłowo. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 58 – Główny 
Urząd Statystyczny przedstawiona została w załączniku nr 5.2 do niniejszej 
informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 58  Główny 
Urząd Statystyczny 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 58  
– GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 58 – Główny Urząd Statystyczny, została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20205 dochody budżetu państwa w części 58 zostały zaplanowane 
w kwocie 2207,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 1958,4 tys. zł, tj. niższej o 11,3%, niż 
kwota planowana. Dochody pochodziły głównie z wpływów za udostępnianie podmiotom 
zewnętrznym danych statystycznych oraz interpretacji w zakresie klasyfikacji i nomenklatur danych 
z rejestru REGON, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wynajmu powierzchni biurowej i pomieszczeń, 
przygotowania danych z rejestru TERYT, ze sprzedaży publikacji, wydawnictw GUS i urzędów 
statystycznych wraz z ich prenumeratą, rozliczenia umowy z Bankiem Światowym oraz z najmu 
pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych i biurowych. 

W porównaniu do 2019 r. wykonane dochody były niższe o 21,1% (o 524,1 tys. zł), co wynikało 
z niższych niż pierwotnie przewidywano wpływów z odpłatnego udostępniania baz i banków danych 
oraz danych statystycznych (coraz więcej danych udostępnianych jest nieodpłatnie w sieci Internet), 
niezrealizowania w 2020 r. zadań obejmujących m.in. przeprowadzenie szkolenia dla Expertise 
France oraz organizację wizyty studyjnej dla Gopa Consultant, braku możliwości potrącania kar 
umownych z należnego wynagrodzenia wykonawcy stosownie do art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6. 

W GUS (dysponent III stopnia) dochody budżetu państwa zrealizowano w 2020 r. w kwocie 
1024,0 tys. zł (tj. 52,3% ogółu dochodów osiągniętych w 2020 r. w części 58). Dochody osiągnięte 
w roku 2020 były niższe o 21,1% od dochodów osiągniętych w 2019 r., głównie w związku z niższą 
sprzedażą publikacji statystycznych w formie książkowej (coraz większa dostępność bezpłatnych 
danych udostępnianych na stronie internetowej) oraz mniejszą, niż spodziewana liczbą zleceń od 
podmiotów zewnętrznych na odpłatne udostępnienie danych statystycznych. 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
58 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1476,4 tys. zł, w tym zaległości netto 
stanowiły kwotę 452,8 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2019, należności ogółem były wyższe 
o 835,6 tys. zł, a zaległości były niższe o 55,6 tys. zł. Zaległościami były głównie niezapłacone kary 
z tytułu niedotrzymania warunków umowy (13,9 tys. zł), odsetki od należności sądowych 
oraz odsetki dotyczące czynszu dzierżawy i niezapłaconych kar (łącznie odsetki: 64,6 tys. zł), wpływy 
z rozliczeń z lat ubiegłych (198,5 tys. zł), kary i odszkodowania wynikające z umów (21,6 tys. zł). 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27, w GUS (dysponent III stopnia) wystąpiły należności 
pozostałe do zapłaty w wysokości 1162,45 tys. zł, w tym zaległości netto w kwocie 162,4 tys. zł. 
W porównaniu z 2019 r. należności były wyższe o 828,7 tys. zł, natomiast zaległości były niższe 
o 42,0 tys. zł. Zaległości dotyczyły nieopłaconych faktur za czynsz (108,5 tys. zł), odsetek 
od należności dochodzonych na drodze sądowej (48,4 tys. zł), rozliczeń z lat ubiegłych (3,8 tys. zł) 
oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (1,7 tys. zł).  

GUS (dysponent III stopnia) podejmował działania w celu odzyskania powstałych zaległości, 
m.in. poprzez wezwania do uregulowania należności, a w przypadku ich nieskuteczności kierował 
sprawy do sądu w celu uzyskania m.in. tytułu egzekucyjnego. W odniesieniu do należności z tytułu 
kar za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców – z uwagi na przepisy art. 15 r1 ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. - nie zostały potrącone z wynagrodzenia wykonawców.  

                                                           
5  Ustawa budżetowa na rok 2020 r. z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571, ze zm.). 
6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.; dalej: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
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W części 58 nie wystąpiły przypadki odraczania należności oraz nie rozkładano spłat należności na 
raty. W 2020 roku w ramach tej części budżetu państwa miało miejsce umorzenie należności 
w Urzędzie Statystycznym w Łodzi7. 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 5.3 do niniejszej informacji. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 58 zostały zrealizowane w kwocie 605 289,9 tys. zł, co stanowiło 
94,7% planu po zmianach (639 100,0 tys. zł).  
Zaplanowane wydatki zostały w trakcie roku zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa 
o 27 633 tys. zł, z czego wydatkowano 26 532,5 tys. zł, tj. 96,0%, w tym w GUS (dysponent III 
stopnia) wydatkował 25 377,9 tys. zł, tj. 99,9% kwoty otrzymanej (25 380,6 tys. zł). Środki z rezerw 
przeznaczono głównie na współfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 oraz sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników 
zaangażowanych w realizację umów grantowych. 
W porównaniu do roku 2019 r. wydatki w części 58 wzrosły o 111 888,4 tys. zł, tj. o 22,7% głównie 
w związku z realizacją zadań w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) oraz 
uruchomieniem przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021).  
W związku z komunikatem o wejściu w dniu 9 października 2020 r. ustawy z dnia 7 października 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-198, 
GUS zgłosił do tzw. wydatków „niewygasających” z upływem roku budżetowego 2020 środki 
w łącznej kwocie 447,7 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 80 zestawów 
komputerów all-in-one na potrzeby zapewnienia nagród w organizowanym przez Prezesa GUS 
konkursie na gminy o najwyższym wskaźniku w kanale samospisu z okazji PSR 2020”. Wydatek ten 
został zrealizowany w styczniu 2021 r. 

Prezes GUS, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, w związku z nadmiarem środków, 
podjął osiem decyzji o blokowaniu wydatków na łączną kwotę 28 988,5 tys. zł, w tym środków 
pochodzących z rezerw celowych na kwotę 959,5 tys. zł. Blokady zostały dokonane w związku 
z brakiem możliwości realizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz wykonania zaplanowanych 
na 2020 r. prac remontowych, spowodowanych sytuacją epidemiczną oraz uzyskaniem niższych 
kwot w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

Decyzje o blokadach zostały podjęte niezwłocznie po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków 
budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. 
Zrealizowane wydatki GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 112 755,4 tys. zł, co stanowiło 97,1% 
planu po zmianach (116 153,5 tys. zł). W porównaniu do roku 2019 zmalały one o 31 144,5 tys. zł, 
tj. o 21,6%. Zmniejszenie w odniesieniu do planu, jak i roku ubiegłego, wynikało z rezygnacji z zadań 
(konferencje krajowe i zagraniczne, podróże służbowe, szkolenia stacjonarne) lub częściowego 
odstąpienia od ich realizacji (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług 
konserwacyjnych budynku GUS) ze względu na sytuację epidemiczną. 
Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawiono 
w załączniku nr 5.4 do niniejszej informacji. 
Wydatki w części 58 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

                                                           
7  W wyżej wspomnianej sprawie zapadł wyrok sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi nakazujący 

zapłatę kwoty 13 772,38 zł z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy oraz kwotę 2400,00 zł z tytułu 
zasądzonych kosztów postępowania sądowego. US w Łodzi w listopadzie 2014 roku przekazał sprawę do windykacji 
komorniczej. W lutym 2016 roku do US w Łodzi wpłynęło postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego 
komornik stwierdził całkowitą bezskuteczność egzekucji, jednocześnie zwiększając należność wobec US w Łodzi o kwotę 
600,00 zł tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego. 

8  Dz. U. z 2020 r. poz. 1747. 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1192,4 tys. zł, (0,2% wydatków w części), 
co stanowiło 96,8% planu po zmianach i zostały poniesione m in. na świadczenia rzeczowe dla 
pracowników na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz diety dla 
członków Rady Statystyki i członków Komisji Metodologicznej. Niższe niż planowano było 
m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie 
sprzętu prywatnego do celów służbowych. 
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 508 027,7 tys. zł (83,9% wydatków w części), 
co stanowiło 97,0% planu po zmianach. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty i czynsze, a także zakupy 
towarów i usług. 

Wydatki na wynagrodzenia w części 58 (wraz z pochodnymi) w 2020 r. wyniosły 363 110,5 tys. zł 
(98,9% planu po zmianach) i były wyższe od wydatków poniesionych w 2019 r. o 41 388,5 tys. zł 
(tj. o 11,4%).  

Przeciętne zatrudnienie w części 58 (według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach), w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w 2020 r. – 5319 osób 
i było o 94 osoby niższe, niż w 2019 r. (5413 osób). Przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników 
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania wynosiło 1594 osoby (o 24 osoby mniej, 
niż w 2019 r.), a w grupie osób będących członkami korpusu służby cywilnej wynosiło 3724 osoby 
(o 69 osób mniej niż w 2019 r.). Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w stosunku do roku 
ubiegłego spowodowane było m. in. naturalną fluktuacją kadr oraz przechodzeniem pracowników do 
innych podmiotów oferujących lepsze waruki wynagrodzenia. W celu zagwarantowania ciągłości 
realizowanych prac dyrektorzy jednostek powierzają część obowiązków należących do osób 
rozwiązujących stosunek pracy, pracownikom zatrudnionym, co w konsekwencji prowadzi do 
stałego zmniejszania zatrudnienia. Jednocześnie uwolnione w ten sposób środki pozwalają na 
podniesienie pracownikom wysokości wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
na jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wynosiło 5689 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2019 r. (4953 zł) było wyższe o 736 zł, tj. o 12,9%. 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w GUS (dysponent III stopnia) w przeliczeniu na pełne etaty 
wyniosło 730 osób9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 
7955,8 zł. 

W 2020 r. umowy zlecenia na wykonywanie zadań na rzecz GUS wykonywało, w przeliczeniu 
na pełne etaty, łącznie 9 osób, z których żadna nie była pracownikiem GUS. W 2019 r. zadania takie 
wykonywały 54 osoby, w tym 35 pracowników GUS. Wydatki na umowy zlecenia w 2020 r. wynosiły 
149,1 tys. zł i były niższe o 104,8 tys. zł, niż w roku 2019 (253,9 tys. zł). 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 5.5 do niniejszej 
informacji.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6699 tys. zł, co stanowiło 95,0% planu po zmianach 
(7054 tys. zł). W ramach pierwotnie zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych (8018 tys. zł) 
planowano realizację 10 zadań. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z jednego zadania 
na kwotę 767 tys. zł oraz w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji pozostałych 
zadań, wprowadzono do planu 36 nowych zadań10 o łącznej wartości 4468 tys. zł. 

Dotacje budżetowe w 2020 r. wyniosły 70 509 tys. zł i zostały prezkazane gminom na realizację 
spisu PSR 2020 i przeprowadzenie drugiego spisu próbnego NSP 2021 w ramach realizacji zadań 
z zakresu administracji rządowej. Dotacje te zostały wykorzystane w wysokości 54 905 tys. zł, 
tj. 77,9% kwoty przekazanej. 

Zobowiązania w części 58 na koniec 2020 roku wyniosły 28 426,5 tys. zł i były wyższe o 12,1%, niż 
kwota zobowiązań na koniec 2019 roku (25 366 tys. zł). Największy udział stanowiły zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (27 095,1 tys. zł), z tytułu 
zakupu usług pozostałych (701,7 tys. zł) oraz zakupu energii (375,6 tys. zł). Zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 

                                                           
9  Dane dot. liczby osób (w przeliczeniu na pełne etaty) zostały zaokrąglone bez miejsc po przecinku. 
10  W tym: Urząd Statystyczny w Gdańsku – 1 szt., Urząd Statystyczny w Katowicach – 3 szt., Urząd Statystyczny w Kielcach – 1 szt., 

Urząd Statystyczny w Krakowie – 1 szt., Urząd Statystyczny w Lublinie – 3 szt., Urząd Statystyczny w Olsztynie -1 szt., 
Urząd Statystyczny w Poznaniu – 4 szt., Urząd Statystyczny w Rzeszowie – 3 szt., Urząd Statystyczny w Szczecinie – 2 szt., 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu – 1 szt., Centrala GUS – 6 szt., Centrum Informatyki Statystycznej – 1 szt., Zakład 
Wydawnictw Statystycznych – 9 szt. 
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Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu państwa (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11, dalej: ustawa Pzp) w łącznej kwocie 
24 405,1 tys. zł, poniesionych w 2020 r. Kwota ta stanowiła 4,0% wydatków budżetu państwa 
w części 58 i 21,6% wydatków GUS (dysponenta III stopnia). Próbę wydatków w kwocie 
23 107,9 tys. zł wylosowano metodą monetarną MUS (metoda losowania, w której 
prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej dowodem) oraz uzupełniono doborem celowym (według osądu kontrolera), 
w kwocie 1297,2 tys. zł. 

W ramach powyżej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
w ustawie Pzp w odniesieniu do trzech postępowań o zamówienie publiczne o łacznej wartości 
2515,0 tys. zł, z tego: 

− dwóch postępowań o łącznej wartości 2396,9 tys. zł na: zakup tabletów dla potrzeb 
przeprowadzenia spisów powszechnych oraz kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 
loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym 
Spisem Rolnym w 2020 r., przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego; 

− jednego postępowania o wartości 118,1 tys. zł (tj. o wartości poniżej 30 000 euro) na zakup 
usługi związanej z usuwaniem bieżących awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu 
sygnalizacji i włamania wraz z jego stałą konserwacją i doposażaniem12, do którgo nie stosowano 
przepisów ustawy Pzp.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie z przepisami, 
w tym z planem finansowym oraz umowami, na zadania służące realizacji celów jednostki. W wyniku 
analizy postępowań badanych pod kątem prawidłowości stosowania zapisów określonych w ustawie 
Pzp oraz regulaminie udzielania zamówień publicznych13 w Centrali GUS (dysponent III stopnia), 
nie stwierdzono ich naruszenia. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wydatki budżetu środków europejskich w części 58 zostały zrealizowane w wysokości 
39 580,8 tys. zł, co stanowiło 96,0% planu po zmianach (41 229,9 tys. zł), w tym wydatki majątkowe 
wyniosły 26 360,6 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach (26 708,5 tys. zł). Niepełne wykonanie 
wydatków wynikało z mniejszego zaangażowania środków na wynagrodzenia dla pracowników 
spowodowanego brakiem możliwości wykonywania zadań wymagających bezpośredniej współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce (w związku z trwającą epidemią COVID-19 
i przejściem jednostek administracji samorządowej na pracę w trybie zdalnym, zadania te 
przesunięte zostały do realizacji w 2021 roku), jak też niewykorzystania środków finansowych 
zaplanowanych na wydatki rzeczowe w zakresie realizacji projektów operacyjnych, w tym 
służbowych wyjazdów krajowych oraz szkolenia pracowników (w związku z sytuacją epidemiczną). 
Zostały one poniesione na realizację w ramach: 

– PO PC 2014-2020 czterech projektów: „Otwarte dane plus”, „Przestrzenne dane statystyczne 
w systemie informatycznym państwa (PDS)”, „Kompleksowego Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”, „Wrota Statystyki”; 

– PO WER 2014-2020 dwóch projektów: „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii 
społecznej – ZSMSES” oraz „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”; 

– PO IiŚ 2014-2020 dwóch projektów: „Termomodernizacja budynku GUS” oraz „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu”. 

W porównaniu do 2019 r. (13 703,5 tys. zł) wydatki wzrosły o 25 877,3 tys. zł, tj. o 288,8%. 

Większe wykonanie wydatków w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 wynikało ze stanu 
zaangażowania projektów, w tym: 

                                                           
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r 
12  Pn. „Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. 
Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie 
al. Niepodległości 208”. 

13  Załącznik do zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego GUS z 22 czerwca 2018 r., zmienionego zarządzeniami Dyrektora 
Generalnego GUS nr 20 z 17 marca 2020 r. i nr 60 z 27 sierpnia 2020 r. 
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– zakupiono oraz wdrożono uniwersalną infrastrukturę sprzętowo-systemową w Centrum 
Przetwarzania Danych w GUS na potrzeby projektu pn.: „System Monitorowania Usług Publicznych  
– wdrożenie SMUP”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020 (w 2019 roku zakupy inwestycyjne w ramach programów operacyjnych nie były 
realizowane); 

– wykonano więcej prac w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu 
Statystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, czemu sprzyjało przejście pracowników urzędu na świadczenie pracy w formie zdalnej 
(mniejsza liczba pracowników w budynku urzędu pozwoliła na zwiększenie powierzchni 
udostępnianej Wykonawcy w celu prowadzenia prac termomodernizacyjnych); 

– rozpoczęto realizację projektu pn.: „Wrota Statystyki” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, w zakresie którego wydatki były ponoszone począwszy od lutego 
2020 roku; 

– wydatkowano więcej środków w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Kompleksowego Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Zrealizowane wydatki budżetu środków europejskich GUS (dysponent III stopnia) wyniosły 
31 150,4 tys. zł, co stanowiło 97,0% planu po zmianach (32 125,5 tys. zł). W porównaniu do roku 
2019 (9734,0 tys. zł) wydatki wzrosły o 21 416,4 tys. zł, tj. o 320,0%. Wzrost w porównaniu do 2019 
roku wynikał – podobnie jak w całej części 58 – z większego zaawansowania realizacji projektów. 

Prezes GUS, w związku z nadmiarem środków i brakiem możliwości ich wydatkowania, na podstawie 
art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął – niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek – jedną 
decyzję o blokowaniu wydatków w budżecie środków europejskich na kwotę 1105,8 tys. zł.  

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 5.6 
do niniejszej informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu środków 
europejskich u dysponenta III stopnia (Centrali GUS) w kwocie: 18 628,8 tys. zł (w tym wydatki 
bieżące: 520,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe: 18 108,8 tys. zł). Wydatki te stanowiły 3,1% 
wydatków w części 58 i 16,5% wydatków dysponenta III stopnia.  

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie z przepisami, 
w tym z planem finansowym oraz umowami na zadania służące realizacji celów jednostki. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych łącznych sprawozdań budżetowych za 2020 r. 
przez dysponenta części 58 – GUS oraz sprawozdań jednostkowych GUS (dysponenta III stopnia): 
• o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
• z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
• z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
• z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy); 

• z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

• z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1); 

a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 58 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych podległych jednostek. Szczegółowe badanie systemu kontroli zarządczej w zakresie 
sporządzania sprawozdań (obejmujące m.in. stosowanie w praktyce przyjętych procedur dla 
zapewnienia ich prawidłowości), nie wykazało nieprawidłowości. 
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Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych GUS (dysponent III stopnia) były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania te zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przedstawiają 
wiarygodne dane o przychodach i kosztach, a także o związanych z nimi należnościach 
i zobowiązaniach na koniec 2020 r. 

3.4. KSIĘGI RACHUNKOWE  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono w GUS (dysponent III stopnia) 
na próbie 74 dowodów księgowych na kwotę 23 730,9 tys. zł, z tego: 11 dowodów księgowych 
na kwotę 7070,8 tys. zł, dobranych w sposób celowy w wyniku przeprowadzonego przeglądu 
analitycznego oraz 63 dowodów księgowych na kwotę 16 660,1 tys. zł wylosowanych metodą MUS. 
Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym a udokumentowane tymi dowodami operacje gospodarcze właściwie ujęto 
w księgach rachunkowych. 
W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które mogły wskazywać, że w zakresie 
zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, księgi 
rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań przez GUS (dysponenta III stopnia) 
prowadzone były nieprawidłowo. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Czynności kontrolne w Głównym Urzędzie Statystycznym prowadzono w okresie od 18 stycznia 
do 2 kwietnia 2021 r. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Prezesowi Głównego Urzędu 
Statystycznego 14 kwietnia 2021 r., w którym Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag 
ani wniosków. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 58  
– GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 
Udział 

w wydatkach 
części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie  
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa 
i budżetu 
środków 

europejskich 

w tym,  
wydatki 

na wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 

Główny Urząd 
Statystyczny  
– dysponent 
III stopnia 

730 1024,0 143 905,8 69 644,5 23,8  
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5.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Oceny wykonania budżetu w części 58 – Główny Urząd Statystyczny dokonano stosując kryteria14 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku15. 

Dochody (D)16:      1958,4 tys. zł 

Wydatki (W)17:     644 870,7 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     644 870,7 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) 1,00 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    odstąpiono od dokonania oceny 

Ocena cząstkowa wydatków:    (5) pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO18:   (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

                                                           
14  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
15  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
16  Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu 

państwa w części 58 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym badaniem. 
17  Wydatki łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (605 289,9 tys. zł – budżet państwa + 39 580,8 tys. zł – budżet 

środków europejskich).  
18  ŁO = Ow x Ww. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 58, w tym: 2 482,5 2 265 1 958,4 78,9 86,5 

1. Dział 150 (Przetwórstwo przemysłowe) 154,5 190 103,7 67,1 54,6 

1.1 Rozdział 15001 (Drukarnie) 154,5 190 103,7 67,1 54,6 

1.1.1 § 0830 (Wpływy z usług) 41,9 82 26,8 64,0 32,7 

1.1.2 § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) 76,4 85 46,3 60,6 54,5 

1.1.3 § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych) 

20,0 13 7,2 36,0 55,4 

1.1.4 § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

7,4 1 11,6 156,8 1160,0 

1.1.5 § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) 8,8 9 11,8 134,1 131,1 

2. Dział 720 (Informatyka) 202,0 290 206,0 102,0 71,0 

2.1 Rozdział 72001 (Działalność Centrum 
Informatyki Statystycznej) 

200,7 290 206,0 102,6 71,0 

2.1.1 § 0830 (Wpływy z usług) 101,2 150 132,7 131,1 88,5 

2.1.2 § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych) 

- 1 - - - 

2.1.3 § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) 47,6 86 32,4 68,1 37,7 

3. Dział 750 (Administracja publiczna) 2 126,0 1 785 1 648,7 77,5 92,4 

3.1 Rozdział 75001 (Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej) 

1 229,2 1 180 1 024,0 83,3 86,8 

3.1.1 

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

94,3 130 121,1 128,4 93,2 

3.1.2 § 0830 (Wpływy z usług) 755,1 1 000 782,4 103,6 78,2 

3.1.3 § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych) 

11,2 5 11,9 106,3 238,0 

3.1.4 § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

18,3 15 61,1 333,9 407,3 

3.1.5 § 0941 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

14,9 25 8,9 59,7 35,6 

3.1.6 § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów) 

257,0 - 15,1 5,9 - 

3.1.7 § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) 72,2 5 14,9 20,6 298,0 

3.2 
Rozdział 75007 (Jednostki terenowe podległe 
naczelnym i centralnym organom administracji 
rządowej) 

894,4 602 620,1 69,3 103,0 

3.2.1 

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

49,5 52 43,3 87,5 83,3 

3.2.2 § 0830 (Wpływy z usług) 507,6 474 275,5 54,3 58,1 

3.2.3 § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) 14,1 27 11,8 83,7 43,7 
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3.2.4 § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych) 

17,9 3 2,1 11,7 70,0 

3.2.5 § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) 0,8 5 0,4 50,0 8,0 

3.2.6 § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

78,8 11 85,2 108,1 774,5 

3.2.7 § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów) 

32,6 - 10,6 32,5 - 

3.2.8 § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) 65,4 16 68,4 104,6 427,5 

3.2.9 
§ 8538 (Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej przeznaczone na finansowanie 
programów i projektów) 

126,9 - 29,8 23,5 - 

3.3 Rozdział 75056 (Spis powszechny i inne) 1,5 - 3,2 213,3 - 

3.3.1 § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

0,9 - 2,4 266,7 - 

3.3.2 § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) 0,6 - 0,5 83,3 - 

3.4 Rozdział 75095 (Pozostała działalność) 0,9 3 1,4 155,6 46,7 

3.4.1 § 0830 (Wpływy z usług) 0,4 2 1,0 250,0 50 

3.4.2 § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych) 

0,1 - 0,3 300,0 - 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD 

STATYSTYCZNY 
 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie 
w tym 
niewy-

gasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 58, w tym: 493 401,5 659 808,0 639 100,0 605 289,9 447,7 122,7 91,7 94,7 

1. Dział 150 (Przetwórstwo 
przemysłowe) 

9 559,4 9 959,0 9 779,0 9 777,6 - 102,3 98,2 100,0 

1.1 Rozdział 15001 (Drukarnie) 9 559,4 9 959,0 9 779,0 9 777,6 - 102,3 98,2 100,0 

1.1.1 § 3020 (Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń)  

23,4 25,0 46,7 46,7 - 199,6 186,8 100,0 

1.1.2 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

6 434,0 6 814,0 6 844,9 6 844,9 - 106,4 100,5 100,0 

1.1.3 § 4040 (Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne)  

448,3 546,0 445,1 445,1 - 99,3 81,5 100,0 

1.1.4 § 4110 (Składki na ubezpieczenia 
społeczne)  

1 124,5 1 178,0 1 173,8 1 173,8 - 104,4 99,6 100,0 

1.1.5 § 4120 (Składki na Fundusz 
Pracy)  

98,6 147,0 110,6 110,6 - 112,2 75,2 100,0 

1.1.6 § 4170 (Wynagrodzenia 
bezosobowe)  

16,6 13,0 12,2 12,2 - 73,5 93,8 100,0 

2. Dział 720 (Informatyka) 24 385,9 23 781,0 23 451,4 23 269,0 - 95,4 97,8 99,2 

2.1 
Rozdział 72001 (Działalność 
Centrum Informatyki 
Statystycznej) 

24 385,9 23 781,0 23 451,4 23 269,0 - 95,4 97,8 99,2 

2.1.1 § 3020 (Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń) 

35,4 36,0 29,0 26,6 - 75,1 73,9 91,7 

2.1.2 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

13 739,7 14 629,0 14 523,4 14 523,4 - 105,7 99,3 100,0 

2.1.3 § 4040 (Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne) 

1 040,0 1 173,0 1 063,2 1 063,2 - 102,2 90,6 100,0 

2.1.4 § 4110 (Składki na ubezpieczenia 
społeczne) 

2 405,4 2 528,0 2 528,0 2 517,0 - 104,6 99,6 99,6 

2.1.5 § 4170 (Wynagrodzenia 
bezosobowe) 

64,9 76,0 76,0 74,1 - 114,2 97,5 97,5 

2.1.6 § 4210 (Zakup materiałów 
I wyposażenia) 

2 021,8 - - 354,4 - 17,5 - - 

2.1.7 § 4260 (Zakup energii) 404,2 - - 457,1 - 113,1 - - 

2.1.8 § 4270 (Zakup usług 
remontowych) 

283,1 281,0 207,0 192,1 - 67,9 68,4 92,8 

2.1.9 § 4300 (Zakup usług pozostałych) 1 399,3 - - 1 815,3 - 129,7 - - 

3. Dział 750 (Administracja 
publiczna) 

459 446,4 626 056,0 605 857,6 572 243,3 447,7 124,6 91,4 94,5 

3.1 
Rozdział 75001 (Urzędy 
naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej) 

82 720,7 97 157,0 93 591,7 91 504,8 - 110,6 94,2 97,8 

3.1.1 § 3020 (Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń) 

118,1 102,0 104,1 88,7 - 75,1 87,0 85,2 

3.1.2 § 3030 (Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych) 

664,4 651,0 659,0 656,2 - 98,8 100,8 99,6 
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3.1.3 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

3 859,0 4 163,0 4 429,0 3 950,2 - 102,4 94,9 89,2 

3.1.4 
§ 4020 (Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej) 

45 965,8 48 749,0 49 952,9 49 441,6 - 107,6 101,4 99,0 

3.1.5 § 4040 (Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne) 

3 425,6 4 193,0 3 523,2 3 515,1 - 102,6 83,8 99,8 

3.1.6 § 4090 (Honoraria)  61,1 78,0 39,2 39,2 - 64,2 50,3 100,0 

3.1.7 § 4110 (Składki na ubezpieczenia 
społeczne) 

8 521,7 9 137,0 9 506,2 8 977,3 - 105,3 98,3 94,4 

3.1.8 § 4170 (Wynagrodzenia 
bezosobowe) 

255,2 508,0 38,4 38,4 - 15,0 7,6 100,0 

3.1.9 § 4190 (Nagrody konkursowe) 57,8 - 32,0 32,0 - 55,4 - 100,0 

3.1.10 § 4210 (Zakup materiałów 
I wyposażenia) 

1 257,2 - - 3 331,5 - 265,0 - - 

3.1.11 § 4219 (Zakup materiałów 
I wyposażenia) 

6,4 - - 208,6 - 3259,4 - - 

3.1.12 § 4270 (Zakup usług 
remontowych) 

383,8 619,0 400,6 375,8 - 97,9 60,7 93,8 

3.1.13 § 4300 (Zakup usług pozostałych) 3 064,2 - - 2 540,5 - 82,9 - - 

3.1.14 § 6050 (Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych) 

148,3 3 050,0 504,6 497,2 - 335,3 16,3 98,5 

3.2 

Rozdział 75007 (Jednostki 
terenowe podległe naczelnym 
i centralnym organom 
administracji rządowej) 

301 151,7 316 223,0 331 429,2 330 013,9 - 109,6 104,4 99,6 

3.2.1 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

49 353,0 51 567,0 53 971,0 53 961,0 - 109,3 104,6 100,0 

3.2.2 
§ 4020 (Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej) 

165 719,1 175 317,0 173 948,0 173 921,1 - 104,9 99,2 100,0 

3.2.3 § 4040 (Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne) 

14 706,7 18 193,0 15 402,4 15 402,3 - 104,7 84,7 100,0 

3.2.4 § 4110 (Składki na ubezpieczenia 
społeczne) 

37 346,0 39 212,0 39 697,1 39 563,6 - 105,9 100,9 99,7 

3.2.5 § 4120 (Składki na Fundusz 
Pracy) 

3 697,0 4 902,0 4 007,0 3 953,7 - 106,9 80,7 98,7 

3.2. 6 § 4210 (Zakup materiałów 
I wyposażenia) 

4 267,8 - - 13 987,2 - 327,7 - - 

3.2.7 § 4260 (Zakup energii) 4 311,6 - - 4 256,4 - 98,7 - - 

3.2.8 § 4270 (Zakup usług 
remontowych) 

1 098,0 1 441,0 2 071,0 1 966,1 - 179,1 136,4 94,9 

3.2.9 § 4300 (Zakup usług pozostałych) 4 871,3 - - 4 928,0 - 101,2 - - 

3.2.10 § 4410 (Podróże służbowe 
krajowe) 

702,2 720,0 246,5 222,9 - 31,7 31,0 90,4 

3.2.11 § 4420 (Podróże służbowe 
zagraniczne) 

352,1 400,0 123,6 34,8 - 9,9 8,7 28,2 

3.2.12 § 4440 (Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych) 

6 597,0 8 612,0 8 090,0 8 089,5 - 122,6 93,9 100,0 

3.2.13 § 6050 (Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych) 

55,7 1 946,0 2 173,0 2 058,5 - 3695,7 105,8 94,7 

3.3 Rozdział 75056 (Spis powszechny 
i inne) 

73 931,7 210 935,0 179 099,1 148 988,8 447,7 201,5 70,6 83,2 

3.3.1 
§ 2010 (Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących 

52,0 70 509,0 70 509,0 54 905,0 - 105586,5 77,9 77,9 
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z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami) 

3.3.2 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

884,1 1 228,0 3 553,0 2 827,7 - 319,8 230,3 79,6 

3.3.3 
§ 4020 (Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej) 

2 700,7 15 378,0 19 893,5 18 611,0 - 689,1 121 93,6 

3.3.4 § 4120 (Składki na Fundusz 
Pracy) 

65,4 412,0 709,0 490,8 - 750,5 119,1 69,2 

3.3.5 § 4170 (Wynagrodzenia 
bezosobowe) 

1 536,9 41 829,0 14 655,2 7 429,1 - 483,4 17,8 50,7 

3.3. 6 § 4190 (Nagrody konkursowe) - - 1 736,8 1 289,1 447,7 - - 74,2 

3.3.7 § 4210 (Zakup materiałów 
I wyposażenia) 

17 128,8 - - 17 293,6 - 101,0 - - 

3.3.8 § 4260 (Zakup energii) 1,6 - - 314,1 - 19631,3 - - 

3.3.9 § 4300 (Zakup usług pozostałych) 7 569,0 - - 18 529,9 - 244,8 - - 

3.3.10 § 6050 (Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych) 

655,7 - 1 182,2 1 150,1 - 175,4 - 97,3 

3.3.1 
§ 6060 (Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych) 

41 876,5 3 022,0 1 721,2 1 721,0 - 4,1 56,9 100,0 

3.4 Rozdział 75095 (Pozostała 
działalność) 

1 642,3 1 741,0 1 737,6 1 735,8 - 105,7 99,7 99,9 

3.4.1 § 3020 (Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń) 

1,3 4,0 0,6 0,6 - 46,2 15,0 100,0 

3.4.2 § 4010 (Wynagrodzenia osobowe 
pracowników) 

1 120,6 1 171,0 1 181,8 1 181,8 - 105,5 100,9 100,0 

3.4.3 § 4040 (Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne) 

79,2 94,0 79,2 79,2 - 100,0 84,3 100,0 

3.4.4 § 4110 (Składki na ubezpieczenia 
społeczne) 

198,8 202,0 210,0 209,6 - 105,4 103,8 99,8 

3.4.5 § 4120 (Składki na Fundusz 
Pracy) 

18,6 25,0 21,0 19,9 - 107,0 79,6 94,8 

3.4.6 § 4300 (Zakup usług pozostałych) 60,7 - - 137,7 - 226,9 - - 

3.4.7 § 4440 (Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych) 

32,0 39,0 37,0 37,0 - 115,6 94,9 100,0 

4. Dział 752 (Obrona narodowa) 9,8 12,0 12,0 - - - - - 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD 

STATYSTYCZNY 
 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego przez NIK. 

1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne 
funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko 
w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg  Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg  
Rb-701) tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatrud-
nionego 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 58 
wg statusu zatrudnienia3), w tym: 

5 413 321 722,0 4 953 5 319 363 110,5 5 689 114,9 

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

1 618 83 182,9 4 284 1 594 92 284,6 4 825 112,6 

02 - Osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe 

2 400,8 16 700 1 201,0 16 750 100,3 

03 - Członkowie korpusu służby cywilnej 3 793 238 138,3 5 232 3 724 270 624,9 6 056 115,7 

1. Dział 150 - Przetwórstwo 
przemysłowe 

100 6 882,3 5 735 99 7 290,0 6 136 107,0 

1.1. Rozdział 15001 - Drukarnie 100 6 882,3 5 735 99 7 290,0 6 136 107,0 
01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 100 6 882,3 5 735 99 7 290,0 6 136 107,0 

2. Dział 720 - Informatyka 228 16 494,3 6 029 223 18 434,3 6 889 114,3 

2.1. Rozdział 72001 - Działalność Centrum 
Informatyki Statystycznej 

228 16 494,3 6 029 223 18 434,3 6 889 114,3 

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 228 16 494,3 6 029 223 18 434,3 6 889 114,3 

3. Dział 750 - Administracja publiczna 5 085 298 345,4 4 889 4 997 337 386,2 5 626 115,1 

3.1. 
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej 

713 59 227,6 6 922 703 64 479,8 7 643 110,4 

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

63 3 725,2 4 928 62 4 100,6 5 512 111,9 

02 - Osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe 

2 400,8 16 700 1 201,0 16 750 100,3 

03 - Członkowie korpusu służby cywilnej 648 55 101,6 7 086 640 60 178,2 7 836 110,6 

3.2. 
Rozdział 75007 - Jednostki terenowe 
podległe naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej 

4 339 234 333,2 4 501 4 227 250 206,7 4 933 109,6 

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

1 204 53 997,2 3 737 1 184 58 371,0 4 108 109,9 

03 - Członkowie korpusu służby cywilnej 3 135 180 336,0 4 794 3 043 191 835,7 5 253 109,6 

3.4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność 22 1 199,8 4 545 20 1 261,0 5 254 115,6 

01 - Osoby nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 22 1 199,8 4 545 20 1 261,0 5 254 115,6 
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5.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 58 – GŁÓWNY URZĄD 

STATYSTYCZNY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 58, w tym: 13 703,5 19 712,0 41 229,9 39 580,8 288,8 200,8 96,0 

1. Dział 720 (Informatyka) 1 670,8 2 633,0 3 364,8 3 065,4 183,5 116,4 91,1 

1.1 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020 

221,2 641,0 614,0 535,9 242,3 83,6 87,3 

1.2 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa  
2014–2020 

1 449,6 1 992,0 2 750,8 2 529,5 174,5 127,0 92,0 

2. Dział 750 (Administracja 
publiczna) 

12 032,7 17 079,0 37 865,1 36 515,4 303,5 213,8 96,4 

2.1 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020 

1 757,8 5 802,0 11 200,4 10 302,7 586,1 177,6 92,0 

2.2 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 

7 144,7 3 282,0 19 802,4 19 800,1 277,1 603,3 100,
0 

2.3 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa  
2014–2020 

3 130,2 7 995,0 6 862,3 6 412,6 204,9 80,2 93,4 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE 
WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
–po weryfikacji przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.7. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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