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1. WPROWADZENIE 
Główny Inspektor Pracy, jako dysponent części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy 
(dalej: PIP), realizował działalność nadzorczo-kontrolną przestrzegania prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy2. W ramach części 12, jako dysponenci III stopnia funkcjonują:  

– Główny Inspektorat Pracy (dalej: GIP), 
– 16 okręgowych inspektoratów pracy (dalej: OIP), 
– Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu (dalej: OS PIP). 

W 2021 r. PIP realizowała wykonanie budżetu państwa w układzie zadaniowym 
w ramach funkcji 14 – Rynek pracy oraz zadania 14.2. Budowa nowoczesnych 
stosunków i warunków pracy.  

Zrealizowane dochody wyniosły 2895,5 tys. zł, w tym 71,7 tys. zł stanowiły 
dochody GIP. 

Wydatki budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 362 241,3 tys. zł (a łącznie 
z niewygasającymi 373 131,9 tys. zł), w tym 53 075,1 tys. zł stanowiły wydatki 
GIP (łącznie z wydatkami niewygasającymi 54 966,7 tys. zł). PIP nie realizowała 
wydatków budżetu środków europejskich. Wydatki w części 12 stanowiły 0,07% 
wydatków budżetu państwa. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa realizowanych przez poszczególne jednostki PIP oraz ich procentowy 
udział w zrealizowanych dochodach/wydatkach w części 12 zostały przedstawione 
w załączniku 5.1. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm., dalej: ufp. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 1251, ze zm. 
3  Dz. U. z 2022 r. poz. 623. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2021 
w części 12 – Państwowa 
Inspekcja Pracy pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej. 

Zakres kontroli 

– realizacja wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych 
ze środków publicznych; 

– sporządzanie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań 
za IV kwartał 2021 r.  
w zakresie operacji 
finansowych; 

– system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
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.  

Jednostka kontrolowana 

Główny Inspektorat Pracy 
w Warszawie 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.  

W wyniku kontroli w GIP 3,6% wydatków w części 12 budżetu państwa, 
w kwocie 13 327,7 tys. zł, stwierdzono, że we wszystkich badanych 
przypadkach poniesione one zostały z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi okreslonymi w ufp. Zbadane cztery postępowania 
o udzielenie zamówień pubicznych były prowadzone zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 oraz 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych5. Nie stwierdzono niecelowego wydatkowania środków 
publicznych. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 12 – Państwowa 
Inspekcja Pracy oraz sprawozdań jednostkowych GIP. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 12 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych GIP (dysponenta 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta 
III stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

Nadzór dysponenta części nad wykonaniem budżetu państwa był 
sprawowany prawidłowo, według zasad określonych w art. 175 ust. 1 i 2 ufp. 

Kalkulacja oceny ogólnej budżetu państwa w części 12 została 
przedstawiona w załączniku 5.2 do niniejszej informacji. 

 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., ustawa straciła moc z dniem 1 stycznia 2021 r., dalej: Pzp. 
5  Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej: nupzp. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. 
w części 12 – Państwowa 
Inspekacja Pracy  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 12 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 
 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym RB-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego.  

W ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.6 w części 12 zaplanowano dochody 
budżetowe w kwocie 2105 tys. zł. Wykonane dochody wyniosły 2895,5 tys. zł i były wyższe od kwoty 
planowej o 37,6%. W porównaniu do 2020 r. kwota zrealizowanych dochodów była wyższa o 667,7 tys. zł, 
tj. 30%. Głównym źródłem dochodów były wpływy: 

− z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1153,9 tys. zł 
i stanowiły 40% ogółu dochodów (wzrost o 183,4 tys. zł, tj. o 18,9% w stosunku do 2020 r.); 

− z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
– 1141,5 tys. zł i stanowiły 39,4% ogółu dochodów (wzrost o 57,8% w stosunku do 2020 r.); 

− ze sprzedaży składników majątkowych – 350,6 tys. zł i stanowiły 12,1% ogółu dochodów (wzrost 
o 102,9% w stosunku do 2020 r.); 

− z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78,8 tys. zł i stanowiły 2,7% ogółu dochodów 
(wzrost o 1,7% w stosunku do 2020 r.); 

− z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 58,9 tys. zł i stanowiły 2% ogółu dochodów (spadek 60,1% 
w stosunku do 2020 r.). 

Według stanu na koniec 2021 r. w części 12 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
6135,4 tys. zł i były wyższe w porównaniu do 2020 r. o 21,1%. Należności dotyczyły głównie grzywien 
i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (3135,3 tys. zł), grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (1540,6 tys. zł) oraz kar i odszkodowań 
wynikających z umów (1223,3 tys. zł). 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 12 – Państwowa Inspekcja 
Pracy przedstawiono w załącznikach 5.1 i 5.3 do niniejszej informacji.  

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA  

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa w części 12 – Państwowa Inspekcja 
Pracy wyniosły 376 245 tys. zł. Wydatki zrealizowane w 2021 r. wyniosły 362 241,3 tys. zł, tj. 96,3% 
planu po zmianach, a łącznie z wydatkami niewygasającymi – 373 131,9 tys. zł, tj. 99,2% planu po 
zmianach. W porównaniu do 2020 r. były one wyższe o 17 282,3 tys. zł, tj. o 4,8%. Wydatki GIP zostały 
wykonane w wysokości 54 066,7 tys. zł, co stanowiło 97,9% planu po zmianach. W porównaniu do 
2020 r. wydatki były wyższe o 8394,2 tys. zł. 

Wydatki budżetowe w części 12 według grup ekonomicznych (bez wydatków niewygasających) 
przeznaczono na: 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 350 425,9 tys. zł (96,2% planu po zmianach i 96,7% 
wydatków ogółem), 

− wydatki majątkowe – 8971,9 tys. zł (98,4% planu po zmianach i 2,5% wydatków ogółem), 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2843,5 tys. zł (97,8% planu po zmianach i 0,8% wydatków 

ogółem).  

 
6  Dz. U. poz. 190, ze zm., dalej: ustawa budżetowa. 



Wyniki kontroli 

7 

Badaniem w GIP objęto 38 zapisów księgowych dotyczących wydatków budżetowych, w tym 34 
dobranych metodą losową z zastosowaniem metody MUS7 w kwocie 12 824,6 tys. zł oraz cztery 
dobrane celowo8 w kwocie 503 tys. zł. Łącznie stanowiło to 3,6% wydatków dysponenta głównego i 25% 
wydatków GIP (dysponenta III stopnia), w tym wydatki majątkowe na łączną kwotę 6215 tys. zł.  

W wyniku przeprowadzonego badania nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zobowiązania PIP 

Według stanu na koniec 2021 r. zobowiązania PIP wyniosły 22 014,3 tys. zł i w porównaniu do 
poprzedniego roku były wyższe o 86,5 tys. zł. Głównymi pozycjami były zobowiązania z tytułu: 

− dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dalej: DWR) dla pracowników PIP za 2020 r. – 17 012,7 tys. zł, 
− składek na ubezpieczenie społeczne – 3252,8 tys. zł, 
− innych zobowiązań – 1748,8 tys. zł (głównie usługi pozostałe – 783,1 zł).  

Zobowiązania GIP, według stanu na koniec 2021 r., wyniosły 2591,6 tys. zł i były wyższe o 153,2 tys. zł, 
tj. o 6,3% od zobowiązań na koniec 2020 r. Głównymi pozycjami były: 

− DWR – 1707,8 tys. zł, 
− inne zobowiązania (np. zakup usług pozostałych) – 557,3 tys. zł, 
− składki na ubezpieczenie społeczne – 326,5 tys. zł. 
W 2021 r. w części 12 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe 

W 2021 r. PIP nie realizowała wydatków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz 
z rezerw celowych.  

Blokady wydatków 

Główny Inspektor Pracy decyzją z 29 listopada 2021 r. dokonał blokowania planowanych na rok 2021 
wydatków w wysokości 2132 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów środki te przeniesiono do rezerwy 
celowej poz. 73 pn. „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, zmniejszając 
jednocześnie plan wydatków PIP. Blokada wynikała m.in. z: 

− rezygnacji z zaplanowanego zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją zewnętrznych dróg komunikacyjnych 
i placów postojowych w OIP w Krakowie, Oddział w Tarnowie; 

− rezygnacji z zadania polegającego na wydzieleniu stref ograniczonego dostępu do budynku OIP 
w Zielonej Górze; 

− rezygnacji z zakupu regałów archiwalnych do archiwum OIP w Warszawie, w związku z planowaną 
zmianą siedziby jednostki; 

− opóźnienia w realizacji zadania polegającego na dostosowaniu budynku administracyjno- 
biurowego do wymagań przepisów przeciwpożarowych w OIP w Warszawie, Oddział w Ostrołęce. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2021 r. wyniosły 350 425,9 tys. zł, tj. 96,2% kwoty 
zaplanowanej w ustawie budżetowej i stanowiły 96,7% wydatków PIP. Wydatki zostały poniesione 
m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (298 045 tys. zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe (14 824,6 tys. zł), zakupy usług pozostałych (13 580,1 tys. zł), w skład 
których wchodziły m.in.: usługi porządkowe i komunalne (2748,3 tys. zł), użytkowanie sieci PIP WAN 
oraz usługi informatyczne (5713,2 tys. zł), usługi pocztowe (1636 tys. zł) oraz ochrona, monitoring 
i dozór mienia (1439,8 tys. zł). 

 

 

 

 
7  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
8  W sposób celowy do badania zostały wybrane wydatki dotyczące m.in. szkolenia z zamówień publicznych oraz 

zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i elementu infrastruktury informatycznej. 
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Zamówienia publiczne 

W 2021 r. GIP udzielił łącznie 12 zamówień publicznych i zawarł umowy o wartości 17 139 tys. zł netto 
– sześć zamówień (z zeszłorocznego planu postępowań) o łącznej wartości 13 051 tys. zł netto 
w oparciu o ustawę Pzp oraz sześć zamówień o łącznej wartości 4088 tys. zł netto w oparciu o nupzp. 
W 2021 r. GIP udzielił 435 zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 1 nupzp), łącznie na kwotę 1016,8 tys. zł netto. 

Badaniem objęto cztery zamówienia publiczne przeprowadzone w GIP, na które w 2021 r. 
wydatkowano łącznie 4366 tys. zł (1,2% wydatków poniesionych w części 12). Badanie 
przeprowadzono pod kątem prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych oraz 
wyłączenia stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Udzielone 
zamówienia dotyczyły: 

− utrzymania i rozwoju systemu finansowo-księgowego w PIP oraz dostawy niezbędnej 
infrastruktury sprzętowej i programowej dla Systemu (zamówienie przeprowadzono w trybie 
przetargu nieograniczonego Pzp, wartość zamówienia 7164,2 tys. zł, w 2021 r. wydatkowano 
4281,3 tys. zł); 

− zakupu modułu pamięci RAM (zamówienie przeprowadzono bez zastosowania ustawy, na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 nupzp w trybie zapytania ofertowego, wartość 
zamówienia 24,4 tys. zł, w 2021 r. wydatkowano całość); 

− zakupu urządzeń wielofunkcyjnych (zamówienie przeprowadzono bez zastosowania ustawy na 
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 nupzp w trybie zapytania ofertowego, wartość 
zamówienia 45,5 tys. zł za zakup urządzeń oraz 8,6 tys. zł za zakup tonerów – łącznie 54,1 tys. zł; 
w 2021 r. wydatkowano całość); 

− przeprowadzenia szkolenia z prawa zamówień publicznych (zamówienie przeprowadzono bez 
zastosowania ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nupzp oraz na podstawie § 4 zarządzenia 
nr 6/21 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień 
publicznych w PIP, wartość zamówienia 6,2 tys. zł, w 2021 r. wydatkowano całość). 

W dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zamówieniach udzielonych w GIP.  

Wydatki niewygasające 

W 2021 r. na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw9 Główny Inspektor Pracy złożył do Minista Finansów 
wniosek o ujęcie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które 
w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 kwoty 10 890,7 tys. zł na sfinansowanie 
czterech zadań. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto środki 
w wysokości 10 850,7 tys. zł z dodatkowego funduszu motywacyjnego na wynagrodzenia osobowe 
wraz z pochodnymi, które w 2021 r. nie były wydatkowane w pełnej wysokości10. Realizacja tego 
zadania ma nastąpić w terminie do 30 listopada 2022 r. 

Zatrudnienie i wynagrodzenie 

W 2021 r. wysokość środków na wynagrodzenia osobowe w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy 
wyniosła 244 162,9 tys. zł, tj. limit środków na wynagordzenia nie został przekroczony. Wykonanie 
wydatków dotyczących wynagrodzeń było niższe od planu po zmianach o 0,7 tys. zł. Wykonanie 
wydatków w 2020 r. wyniosło 235 147,7 tys. zł. Głównym powodem wzrostu wydatków na 
wynagrodzenia osobowe w PIP była wypłata w 2021 r. specjalnych dodatków motywacyjnych 
przyznanych w związku z art. 46a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 202111. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PIP łącznie z wypłatami DWR w przeliczeniu na 
jednego pełnozatrudnionego pracownika wyniosło 8500,7 zł i w porównaniu z 2020 r. było wyższe 
o 1,7%.  

 
9  Dz. U. poz. 1535, ze zm. 
10 Nie ujęto wydatku w wysokości 40 tys. zł dotyczącego zakupu zestawu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem dla grafika (wydatki na zakupy inwestycyjne), który był pierwotnie zaplanowany do 
realizacji na rok 2021. 

11  Dz. U. poz. 2400, ze zm. 
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W 2021 r. na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zaplanowano 
fundusz w wysokości 740 tys. zł. Na tę kwotę składało się roczne wynagrodzenie czterech osób 
(Główny Inspektor Pracy i trzech Zastępców) ustalone zgodnie z przepisami dotyczącymi osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe12. W związku z niepowołaniem trzeciego zastępcy 
Generalnego Inspektora Pracy oraz niewypłacaniem nagród dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, wykonanie mimo zmian mnożników wynagrodzeń13 tych osób, było niższe 
i wyniosło 466 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wyniosło 12 916,7 zł i było niższe o 7,6% 
niż w 2020 r. 

W 2021 r. stan zatrudnienia w PIP zaplanowano na poziomie 2710 etatów. Według sprawozdania  
Rb-70 przeciętne zatrudnienie w PIP wyniosło 2474 osób i w stosunku do zatrudnienia w 2020 r. było 
niższe o 27 osób. Stan zatrudnienia wg ww. sprawozdania na koniec 2021 r. wyniósł 2470 etatów i był 
niższy o 67 etatów od analogicznego stanu z 2020 r.  
W 2021 r. 137 pracowników rozwiązało stosunek pracy w PIP. Z tej grupy – 80 pracowników przeszło 
na emeryturę (58% ogółu odejść z PIP). Zatrudnionych zostało 110 pracowników. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w PIP łącznie z wypłatami DWR w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 8,5 tys. zł i w porównaniu z 2020 r. było wyższe o 0,1 tys. zł (1,7%). 

Przeciętne zatrudnienie w GIP wyniosło 222 osób i w stosunku do zatrudnienia w 2020 r. było wyższe 
o jedną osobę. Stan zatrudnienia wg sprawozdania Rb-70 na koniec 2021 r. wyniósł 220,4 etatu i był 
wyższy o 2,6 etatu od analogicznego stanu z 2020 r.  

W 2021 r. w GIP dwie osoby wykonywały zadania na podstawie umowy zlecenia przez okres dłuższy 
niż sześć miesięcy (łącznie na kwotę 5 tys. zł), w tym jeden pracownik GIP zatrudniony na umowę 
o pracę, przy czym zakres czynności pracownika nie pokrywał się z obowiązkami wynikającymi 
z podpisanej umowy zlecenia. Umowa zlecenia dotyczyła dwuletniego wsparcia technicznego 
programu komputerowego do ewidencji i dystrybucji wydawnictw PIP „Publikator” i opiewała na 
kwotę 5 tys. zł  (2,5 tys. zł za pierwszy rok i 2,5, tys. zł za drugi rok wsparcia technicznego). W 2021 r. 
GIP z tytułu ww. umowy poniósł wydatek w wysokości 2,5 tys. zł.  

W 2021 r. 14 pracowników rozwiązało stosunek pracy w GIP. Z tej grupy – sześciu pracowników 
przeszło na emeryturę (42% ogółu odejść z GIP). Zatrudnionych zostało 13 pracowników. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w GIP łącznie z wypłatami DWR w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 9,8 tys. zł i w porównaniu z 2020 r. było wyższe o 0,2 tys. zł (1,3%). 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 12 – Państwowa Inspekcja 
Pracy zaprezentowane zostały w tabelach, stanowiących załączniki 5.1 i 5.5 do niniejszej informacji. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 2843,5 tys. zł, tj. 97,8% planu 
i stanowiły 0,8% zrealizowanych wydatków ogółem w części 12.  

Wydatki te obejmowały m.in.: wypłaty pracownikom ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży 
roboczej (2072,1 tys. zł), refundację zakupu okularów korekcyjnych z tytułu pracy przy monitorze 
ekranowym (237,6 tys. zł), zakup środków ochrony indywidualnej związanej z COVID-1914 (175,8 tys. zł), 
zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej (74,8 tys. zł), ryczałty z tytułu 
przeniesienia w związku z powołaniem na stanowisko, zwroty kosztów zakwaterowania oraz koszty 
przejazdów celem odwiedzenia rodziny (67,1 tys. zł), wypłata odszkodowania w związku z wyrokami 
sądowymi za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (64,1 tys. zł) oraz odprawy 
pośmiertne po zmarłych pracownikach (34,8 tys. zł).  

 

 

 
12  Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1637, ze zm.) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1824, ze zm.). 

13  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  
(Dz. U. poz. 1394). 

14  W tym w szczególności: masek, półmasek, kombinezonów, rękawic, itp. 
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Wydatki majątkowe  

Wydatki majątkowe w części 12 w ustawie budżetowej zaplanowano w wysokości 11 250 tys. zł 
na realizację 34 zadań. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie 9118 tys. zł na realizację 41 zadań. 
Dla GIP przewidziano wykonanie siedmiu zadań na łączną kwotę 8532,5 tys. zł, a w planie po zmianach 
zmniejszono tę kwotę do 6323,3 tys. zł. Decyzją Głównego Inspektora Pracy, zablokowane zostały 
wydatki na 2021 r. na kwotę 2132 tys. zł. 

Ostatecznie w 2021 r. PIP zrealizowała 39 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8971,9 tys. zł, tj. 98,4% 
planu po zmianach, w tym GIP zrealizował sześć zadań inwestycyjnych na kwotę 6215 tys. zł, tj. 98,3% 
planu po zmianach.  

Największe wydatki majątkowe poniesiono na: 

− utrzymanie i rozwój systemu finansowo-księgowego PIP wraz z jego instalacją, konfiguracją oraz 
migracją systemu (4098,4 tys. zł); 

− zakup 21 samochodów służbowych na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP 
(1856,3 tys. zł); 

− zakup systemu poczty elektronicznej wraz ze wsparciem (1595,4 tys. zł); 
− zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP 

(489,6 tys. zł). 
Wydatki majątkowe w PIP w 2021 r. były wyższe od wydatków na ten cel w 2020 r. o 3533,5 tys. zł 
(o 65%), a w GIP wyższe o 4491,1 tys. zł (o 260,5%). 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 
12 – Państwowa Inspekcja Pracy i sprawozdań jednostkowych Głównego Inspektoratu Pracy: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych(Rb-23),  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1). 

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 
IV kwartał 2021 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 12 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent trzeciego 
stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W stosowanym systemie kontroli 
zarządczej nie stwierdzono uchybień, które wskazywałyby na nieprawidłowości w sporządzaniu 
sprawozdań. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Czynności kontrolne w Państwowej Inspekcji Pracy – Głównym Inspektoracie Pracy zostały rozpoczęte 
12 stycznia 2022 r., a zakończone 1 kwietnia 2022 r. Wystąpienie pokontrolne po kontroli wykonania 
budżetu państwa w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy skierowano do Głównego Inspektora Pracy 
11 kwietnia 2022 r. Do przekazanego wystąpienia pokontrolnego, Główny Inspektor Pracy nie wniósł 
zastrzeżeń. 
W wystąpieniu pokontrolnym nie formułowano wniosków i uwag. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 12 

– PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
 

 

Lp. Nazwa jednostki podległej 

Wykonanie 2021 
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. Państwowa Inspekcja Pracy 
Główny Inspektorat Pracy 221,7 71,7 53 075,2 26 145,2 14,7 

2. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku 

92,4 176,0 12 480,0 9 475,7 3,4 

3. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy 

108,5 140,5 14 904,1 10 920,8 4,1 

4. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku 

157,7 68,5 22 700,3 15 877,8 6,3 

5. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach 

249,3 346,0 33 409,7 25 435,1 9,2 

6. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Kielcach 

78,0 87,5 10 567,5 7 891,5 2,9 

7. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Krakowie 

147,5 217,1 19 955,1 14 601,2 5,5 

8. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Lublinie 

109,5 94,9 15 122,5 11 059,9 4,2 

9. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Łodzi 

153,8 184,0 21 071,9 15 494,8 5,8 

10. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Olsztynie 

90,1 97,1 12 444,1 9 194,2 3,4 

11. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu 

69,9 58,3 9 581,8 6 884,4 2,6 

12. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Poznaniu 

194,2 585,0 27 336,6 19 503,4 7,5 

13. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Rzeszowie 

145,2 97,1 18 880,3 14 256,5 5,2 

14. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie 

100,9 190,4 12 737,1 9 762,1 3,5 

15. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie 

231,8 242,5 32 102,9 22 971,0 8,9 

16. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
we Wrocławiu 

200,3 136,5 27 184,8 20 970,8 7,5 

17. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Zielonej Górze 

75,1 48,5 10 101,6 7 634,6 2,8 

18. Ośrodek Szkolenia PIP we 
Wrocławiu 47,9 53,8 8 585,9 4 291,6 2,4 

 Państwowa Inspekcja Pracy 2 473,8 2 895,5 362 241,3 252 370,4 100,0 
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5.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 12 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

Oceny wykonania budżetu w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy dokonano stosując kryteria15 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku16. 
Dochody (D)17:                             2895,5tys. zł 

Wydatki (W)18:            373 131,9 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):      373 131,9 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):    0 tys. zl  

Ocena cząstkowa wydatków: (5)     pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO19:    5 x 1 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna 

Ocena ogólna:             pozytywna 

 

  

 
15  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
16  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
17  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są 

badane dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza) nie dokonuje się oceny cząstkowej dla 
dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

18  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, 
które nie wygasły z upływem roku. 

19  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 BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 12 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

Lp. Wyszczególnienie 
2020 2021 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 2 227,7 2 105,0 2 895,5 130 137,5 

1. 
dział 751 – Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa  2 227,7 2 105,0 2 895,5 130 137,5 

1.1. 
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 2 227,7 2 105,0 2 895,5 130 137,5 

1.1.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych 970,6 836,0 1 154 119 138,0 

1.1.2. 

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien 
i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 723,3 757,0 1 141,4 157,8 150,8 

1.1.3. 

§ 0610 – Wpływy z opłat 
egzaminacyjnych oraz opłat za 
wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów 15,8 25,0 - 0,0 0,0 

1.1.4. 

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 13,5 4,00 17,2 128 431,0 

1.1.5. 
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień 14,6 22,0 14,5 99,6 66,0 

1.1.6. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 0,7 - 0,4 56,0  

1.1.7. 

§ 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 14 34,0 20,2 144,3 59,4 

1.1.8. § 0830 – Wpływy z usług 36,7 107,0 26,3 71,5 24,5 

1.1.9. 
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 172,8 177,0 350,6 202,9 198,1 

1.1.10. 
§ 0910 – Wpływy z odsetek 
od nietrminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 12,3 13,0 9,6 77,5 73,5 

1.1.11. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 11,0 1,0 11,9 107,9 1 187,0 

1.1.12. 
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 147,8 58,0 59 39,9 101,7 

1.1.13. § 0950 – Wpływy z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów 77,5 62,0 78,8 101,7 127,2 

1.1.14. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 16,8 9,0 11,5 68,7 128,1 
1.1.15. § 1510 – Różnice kursowe 0,1 - - 0,0  

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

1)  Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm). 
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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 12 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

Lp. Wyszczególnienie  

2020 2021 6:3 6:4 6:5 

Wykona-
nie1) Ustawa2) 

Budżet 
po zmia-

nach 

Wykona-
nie3) 

w tym 
niewy-
gasa-
jące** 

   

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Ogółem*, w tym: 355 849,6 378 377,0 376 245,0 373 132 10 890,7 104,9  98,6  99,2  

1. 

dział 751 – Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

355 849,6 378 377,0 376 245,0 373 132 10 890,7 104,9  98,6  99,2  

1.1. 

rozdział 75101 – Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

355 849,6 378 377,0 376 245,0 373 131,9 10 890,7 104,9  98,6  99,2  

1.1.1. 
§ 3020 – Wydatki 
osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

4 087,5 2 582,0 2 814,4 2 757,6  67,5 106,8 97,98 

1.1.2. § 3030 – Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 2,2 8,0 7,0 1,1  51,4 13,9 15,93 

1.1.3. 

§ 3040 – Nagrody 
o charakterze 
szczególnym niezaliczone 
do wynagrodzeń 

76,2 87,0 87,0 84,7  111,2 97,4 97,37 

1.1.4. 
§ 4000 – Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

- 40 639,0 40 784,3 -   0,0 0,0 

1.1.5. § 4010 – Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 235 145,7 243 389,0 244 163,6 244 162,9 9 156,7 103,8 100,3 100,0 

1.1.6. § 4040 – Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 15 641,3 18 140,0 17 364,2 17 364,2  111,0 95,7 100,0 

1.1.7. § 4110 – Składki na 
ubezpieczenia społeczne 6,3 15,0 19,0 18,9  299,0 125,8 99,3 

1.1.8. § 4120 – Składki na 
Fundusz Pracy 40 895,4 43 465,0 43 206,74 42 579,1 1 529,3 104,1 98,0 98,5 

1.1.9. § 4140 – Wpłaty na 
PFRON 4 506,0 4 897,0 4 981,3 4 789,5 164,7 106,3 97,8 96,1 

1.1.10. § 4170 – Wynagrodzenia 
bezosobowe - - 1,2 1,2    100,0 

1.1.11. § 4190 – Nagrody 
konkursowe 918,6 1 081,00 1 023,7 972,8  106,0 90,0 95,0 

1.1.12. § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia 192,8 412,0 377,5 319,7  166,0 77,6 84,7 

1.1.13. § 4220 – Zakup środków 
żywności 9 487,0  - 6 552,7  69,1   

1.1.14. § 4260 – Zakup energii 225,1  - 304,1  135,1   

1.1.15. § 4270 – Zakup usług 
remontowych 3 128,6  - 3 713,3  118,7   

1.1.16. § 4280 – Zakup usług 
zdrowotnych 1 840,5 1 361,0 1 883,2 1 770,4  96,2 130,1 94,0 

1.1.17. § 4300 – Zakup usług 
pozostałych 154,5  - 145,5  94,2   

1.1.18. 
§ 4360 – Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

9 882,4  - 13 580,1  137,4   

1.1.19. 
§ 4380 – Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

309,4  - 38,4  12,4   

1.1.20. 
§ 4390 – Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

518,6  - 528,9  102,0   

1.1.21. 

§ 4400 – Opłaty za 
administrowanie  
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

5,0  - 8,13  161,3   
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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 2021 = kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm.). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2021 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu 
w kolumnie 6, jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków. 

1.1.22. § 4410 – Podróże 
służbowe krajowe 57,0  - 33,0  57,8   

1.1.23. § 4420 – Podróże 
służbowe zagraniczne 14 203,2  - 14 824,6  104,4   

1.1.24. § 4421 – Podróże 
służbowe zagraniczne 2 678,1 3 585,0 3 328,5 3 037,4  113,4 84,7 91,2 

1.1.25. § 4430 – Różne opłaty 
i składki 12,3 20,0 20,0 -  0,0 0,0 0,0 

1.1.26. § 4440 – Odpisy na ZFŚS - 11,0 11,0 -   0,0 0,0 

1.1.27. § 4480 – Podatek 
od nieruchomości 1 347,7 297,0 508,0 459,5  34,1 154,7 90,4 

1.1.28. § 4510 – Opłaty na rzecz 
budżetu państwa 4 377,0 4 553,0 4 482,8 4 354,2  99,5 95,6 97,1 

1.1.29. 
§ 4520 – Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

264 241,0 241,4 239,6  90,8 99,4 99,3 

1.1.30. 
§ 4540 – Składki do 
organizacji 
międzynarodowych 

2,6 5,0 3,8 1,7  66,9 34,8 46,3 

1.1.31. 
§ 4610 – Koszty 
postępowania sądowego  
i prokuratorskiego 

129,0 132,0 120,0 112,4  87,1 85,1 93,6 

1.1.32. 

§ 4700 – Szkolenia 
pracowników 
niebędących członkami 
korpusu s łużby cywilnej 

- 5,0 - -   0,00  

1.1.33. 
§ 4710 – Wpłaty na PPK 
finansowane przez 
podmiot zatrudniający 

4,0 5,0 5,0 0,8  20,2 16,4 16,4 

1.1.34. 
§ 6050 –Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - 17,7 17,7     

1.1.35. 
§ 6060 – Wydatki 
na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

38,0 39,0 41,2 23,8  62,5 60,9 57,6 

1.1.36. 

§ 6580 – Wydatki 
inwestycyjne dotyczące 
obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu 
jednostek budżetowych 

274,9 478,0 553,4 482,3  175,4 100,9 87,1 

1.1.37. 
§ 3020 – Wydatki 
osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

- 1 680,0 1 081,0 839,9   50,0  

1.1.38. 3030 – Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 2 453,7 724,0 278,0 269,2  11,0 37,2 96,8 

1.1.39. 

§ 3040 – Nagrody 
o charakterze 
szczególnym niezaliczone 
do wynagrodzeń 

2 750,2 10 416,0 8 730,0 8 634,1 40,0 313,9 82,9 98,9 

1.1.40. 
§ 4000 – Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

234,59 110,0 110,0 108,5  46,2 98,6 98,6 
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5.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 12 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
 

 

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 w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
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 z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

  
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 8:5 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg 
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnoza-

trudnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg   
Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 

pełnoza-
trudnionego 

 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

2 501 250 787 8 356,2 2 474 252 370 8 500,7 101,7% 

1. 

dział 751 – Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

2 501 250 787 8 356,2 2 474 252 370 8 500,7 101,7% 

1.1. 

rozdział 75101  
– Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa, w 
tym: 

2 501 250 787 8 356,2 2 474 252 370 8 500,7 101,7% 

 

osoby nie objęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń, 

2 497 250 116 8 347,2 2 471 251 905 8 495,4 101,8% 

 

osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

4 671 13 979,2 3 465 12 916,7 92,4% 



Załączniki 

18 

5.6. 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 
8.  Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9.  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10.  Główny Inspektor Pracy 
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