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Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła, na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, kontrolę nr P/15/001 ,,Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 
w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych” (dalej także GIODO).  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych2, przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Do zadań GIODO należały w szczególności: 

– kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;  
– wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów 

o ochronie danych osobowych; 
– prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, 

a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach 
bezpieczeństwa informacji; 

– udział w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony 
danych osobowych. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie posiadał jednostek podległych, będących dysponentami 
II i III stopnia środków budżetu państwa. 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania ustawy budżetowej na rok 20143 oraz wydanie opinii 
o prawidłowości rozliczenia finansowego budżetu państwa w części 10. 

I. Ocena kontrolowanej działalności  

1. Ocena ogólna 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa w 2014 roku w części 10 – Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawą sformułowania oceny pozytywnej były ustalenia kontroli, z których wynikało, że GIODO rzetelnie 
zaplanował oraz w sposób zgodny z przepisami prawa i gospodarny zrealizował wydatki budżetu państwa 
w wysokości 15 017,9 tys. zł. Analiza wylosowanej próby wydatków wykazała, że były one celowe i służyły 
realizacji ustawowych zadań. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15,1 tys. zł. 

Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych5, prawidłowo i skutecznie sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu 
jednostki. 

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z przyjętymi założeniami, nie dokonywała oceny prawidłowości planowania 
i realizacji dochodów budżetowych przez GIODO. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych przedstawiona została w załączniku nr 4 do niniejszej informacji. 

                                                 
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. 
3 Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 162). 
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. 

W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla oceny negatywnej stosuje się ocenę opisową. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.  
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2. Sprawozdawczość 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2014 r. sporządzone przez dysponenta 
części 10, tj.: 

– 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 w układzie zadaniowym (Rb-BZ1),  

a także sprawozdania finansowe za IV kwartał 2014 r. o stanie: 
– należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
– zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania sporządzone zostały na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Ewidencja 
ta prowadzona była w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym zawierającego 
wszystkie wymagane elementy/czynności określone w aktach prawnych i regulacjach wewnętrznych 
oraz obowiązujących standardach. W przyjętej koncepcji kontroli ustanowiono mechanizmy kontroli 
zapobiegające znaczącym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i sporządzania sprawozdań. 

3. Uwagi i wnioski 
W wystąpieniu pokontrolnym przekazanym Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułowała uwag i wniosków pokontrolnych.
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II. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części 10  
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

1. Dochody budżetowe 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 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 2014 nie zaplanowano dochodów budżetu państwa w części 10. Dochody 
budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15,1 tys. zł, co stanowiło 22,7% wykonania z roku 2013 (w którym 
dochody zrealizowano w wysokości 66,4 tys. zł). 
Dochody te uzyskano głównie w wyniku refundacji kosztów delegacji pracowników GIODO do Komisji 
Europejskiej. 

Dane o dochodach przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa 
W ustawie budżetowej na rok 2014 wydatki budżetu państwa w części 10 zostały określone w wysokości 
15 225,0 tys. zł.  

GIODO  w 2014 r. w części 10 wykonał wydatki budżetowe w kwocie 15 017,9 tys. zł, co stanowiło  98,6% planu 
(plan 15 225,0 tys. zł) oraz 100,2% wykonania w 2013 r. (14 989,0 tys. zł). Wydatki zostały zaplanowane 
w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem założeń przyjętych do planowania budżetu państwa 
przez Ministra Finansów.6 Przy ich planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie w 2013 r.  

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w wysokości 14 564,6 tys. zł (97% wszystkich wydatków). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 
10 934,4 tys. zł stanowiły 72,8% wydatków w ogółem, a zakup towarów i usług w wysokości 2 921,4 tys. zł 
– 19,5% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16,5 tys. zł (0,1%). Inne wydatki 
związane z funkcjonowaniem Biura GIODO zrealizowano w wysokości 708,8 tys. zł (4,7% wydatków ogółem). 
Wydatki majątkowe w wysokości  436,8 tys. zł stanowiły 2,9% wydatków ogółem i były niższe o 35,1 tys. zł 
od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2013 r. (471,9 tys. zł).  

W 2014 r. znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku 2013 nastąpił w: 

– § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – o 7,0 tys. zł (o 73,7%), w wyniku większej 
niż planowano liczby złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu okularów, 

– § 4270 Zakup usług remontowych o 40,6 tys. zł (o 51,1%), w związku z nieprzewidzianymi naprawami 
samochodu osobowego oraz wykonaniem remontów pomieszczeń biurowych,  

– § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o 91,6 tys. zł (o 59,5%), co spowodowane było m.in. wyższymi 
cenami biletów lotniczych, hoteli i diet. 

Największy spadek wydatków miał miejsce w: 

– § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 4,3 tys. zł (o 100%), 
wobec braku zapotrzebowania w badanym roku na tego rodzaju usługi,  

– § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o 5,3 tys. zł (o 70,7%), w związku z mniejszym 
zapotrzebowaniem na te usługi.  

Szczegółową analizą NIK objęła wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 2 182,7 tys. zł (tj. 14,5% ogółu 
wydatków), z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków, których 
wartość nie przekraczała 50 zł.  

                                                 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 

materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 702). 
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Wydatki do badania wylosowano metodą MUS7 spośród 811 dowodów księgowych o łącznej wartości 
4 689,1 tys. zł, przy założonym ryzyku statystycznym badania na poziomie 30%, progu istotności 2% i błędzie 
badania wynoszącym 0,75 progu istotności. 

Szczegółowa analiza wylosowanych wydatków (57 dowodów księgowych) wykazała, że miały one związek 
z funkcjonowaniem GIODO i zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę. Wydatki zostały poniesione 
z zachowaniem zasady celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Badane dowody 
zawierały podpisy pracowników GIODO, potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji tych wydatków zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami kontrolnymi. Nie stwierdzono przypadku zapłaty faktur po terminie ich płatności. 

W 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udzielił ośmiu zamówień publicznych na łączną 
kwotę 844,6 tys. zł w trybie przetargu nieograniczonego. Badanie trzech postępowań o łącznej wartości 
573,8 tys. zł (67,9% wartości wszystkich postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego) 
tj. postępowań na:  zakup sprzętu informatycznego (o wartości 139,4 tys. zł ), zakup usług wsparcia technicznego 
oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych (o wartości 143,1 tys. zł) i na dostawę sprzętu 
informatycznego oraz oprogramowania (o wartości 291,3 tys. zł) wykazało, że zostały one przeprowadzone 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.8   

Na koniec 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania z terminem płatności przypadającym 
w 2015 r. wyniosły 941,5 tys. zł i były niższe o 5,4 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Dominującą 
pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 
682,7 tys. zł (72,4% zobowiązań ogółem). 

Dane o wydatkach przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji. 

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 119 osób (95,2% planu) i nie uległo 
zmianie w porównaniu z rokiem 2013. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 9 280,0 tys. zł (99,2% planu 
po zmianach) i były wyższe w porównaniu z 2013 r. o 14,0 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
na jednego pełnozatrudnionego w 2014 r. wynosiło 6,499 zł i było wyższe o 10 zł od średniego wynagrodzenia 
miesięcznego w 2013 r., które wynosiło 6 489 zł. 
Biuro GIODO w 2014 r. nie poniosło wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.  

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji. 

Biuro GIODO w 2014 r. nie poniosło wydatków z budżetu środków europejskich. 

3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w ramach określonej w budżecie zadaniowym funkcji 16  
– sprawy obywatelskie, realizował zadanie pn. ,,Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta”. 
Celem zadania było zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach zadania realizowane były 
trzy działania, tj.: 

– rejestracja zgłoszonych zbiorów, miernikiem realizacji tego zadania była liczba zarejestrowanych  
zbiorów do liczby zbiorów zaplanowanych do rejestracji w 2014 r. (20 000); miernik został zrealizowany 
w wysokości 16 870 zarejestrowanych zbiorów; 

– rozpatrywanie skarg, miernikiem realizacji zadania była liczba rozpatrzonych skarg w stosunku 
do zaplanowanych do rozpatrzenia w 2014 r. (3950); miernik został zrealizowany w wysokości 
3 639 rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych; 

– kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe, miernikiem realizacji zadania była liczba 
wykonanych kontroli do liczby zaplanowanych do przeprowadzenia w 2014 r. (150); miernik został 
zrealizowany w wysokości 175 przeprowadzonych kontroli. 

Powodem braku realizacji zaplanowanych mierników w działaniach dotyczących rejestracji zbiorów 
i rozpatrywania skarg była m.in., wysoka absencja chorobowa pracowników realizujących te zadania oraz brak 
możliwości zwiększenia zatrudnienia9.  

                                                 
7 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (MUS). 
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
9 Planowano w 2015 r. zwiększyć zatrudnienie o 3 etaty. 
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Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawował kontrolę nad prawidłowym wykonaniem budżetu 
poprzez cotygodniowe spotkania (z Dyrektorem Biura GIODO, dyrektorami departamentów i Głównym 
Księgowym), na których omawiano bieżącą realizację wydatków oraz poprzez comiesięczną analizę sprawozdań 
sporządzanych przez Głównego Księgowego i akceptację zmian w planie wydatków. 

4. Sprawozdania  
Badaniem objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2014, tj.: 

– 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),  
oraz sprawozdań finansowych za IV kwartał 2014 r. o stanie: 

– należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
– zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra 
Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej10, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych11, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym12.  

 

                                                 
10 Z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 ze zm.). 
11 Z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1773). 
12 Z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766).   
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III. Informacje dodatkowe 
Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w dniu 2 kwietnia 2015 r. 
Do wystąpienia pokontrolnego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie wniósł zastrzeżeń. 
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Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Lp. Wyszczególnienie 
2013 2014

5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1 Wykonanie 
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7
 Ogółem, cz.10 – GIODO 

w tym: 66,4 0 15,1 22,7  
1. Dział 751 – Urzędy 

naczelnych organów 
władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 66,4 0 15,1 22,7  

1.1. rozdział 75101 – Urzędy 
naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 66,4 0 15,1 22,7  

1.1.1. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 66,4 0 15,1 22,7  

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.  

1 Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków.  

1 Ustawa budżetowa z 24 stycznia 2014 r. 

 
  

Lp. Wyszczególnienie 

2013 2014
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1 Budżet 

po zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Ogółem cz.10 – GIODO,  
w tym: 14 988,8 15 225,0 15 225,0 15017,9 100,2 98,6 98,6

1. dział 751 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 14 988,8 15 225,0 15 225,0 15017,9 100,2 98,6 98,6

1.1. rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 988,8 15 225,0 15 225,0 15017,9 100,2 98,6 98,6

1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone  
do wynagrodzeń 9,5 10,0 17,0 16,5 173,7 165,0 97,1

1.1.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 8 739,3 8 740,0 8740,0 8 738,7 100,0 100,0 100,0

1.1.3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 579,5 611,0 611,0 559,6 96,6 91,6 91,6

1.1.4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 498,8 1 471,0 1 471,0 1 467,4 97,9 99,8 99,8

1.1.5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 189,0 190,0 190,0 168,7 89,3 88,8 88,8

1.1.6. § 4140 Wpłaty na PFRON 118,8 120,0 120,0 113,3 95,4 94,4 94,4

1.1.7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 367,2 400,0 376,0 363,2 98,9 90,8 96,6

1.1.9. § 4260 Zakup energii 69,1 75,0 75,0 68,8 99,6 91,7 91,7

1.1.10. § 4270 Zakup usług remontowych 79,4 55,0 121,0 120,0 151,1 218,2 99,2

1.1.11. § 4280 Zakup usług medycznych 5,6 10,0 10,0 5,3 94,6 53,0 53,0

1.1.12. § 4300 Zakup usług pozostałych 615,4 601,0 573,0 529,6 86,1 88,1 92,4

1.1.13. § 4350 Opłaty za usługi internetowe 61,3 80,0 64,0 63,0 102,8 78,8 98,4
1.1.14. § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 27,2 30,0 30,0 29,2 107,4 97,3 97,3
1.1.15. § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27,0 35,0 33,0 32,2 119,3 92,0 97,6
1.1.16. § 4380 Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia 7,5 5,0 3,0 2,2 29,3 44,0 73,3
1.1.17. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 4,3 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.18. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 

biurowe 1 639,1 1 705,0 1 702,0 1 691,0 103,2 99,2 99,4

1.1.19. § 4410 Podróże służbowe krajowe 155,5 180,0 187,0 185,8 119,5 103,2 99,4

1.1.20. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 154,0 165,0 246,0 245,6 159,5 148,8 99,8

1.1.21. § 4430 Różne opłaty i składki 11,1 12,0 12,0 9,9 89,2 82,5 82,5

1.1.22. § 4440 Odpisy na ZFSS 143,0 140,0 140,0 140,0 97,9 100,0 100,0
1.1.23. § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane   

na rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 0,0 0,0 3,0 2,5 83,3

1.1.24. § 4610 Koszty postępowania sądowego  
i prokuratorskiego 0,0 0,0 13,0 11,7 90,0

1.1.25. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 15,2 15,0 17,0 16,9 111,2 112,7 99,4

1.1.26. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 472,0 560,0 460,0 436,8 92,5 78,0 95,0
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-70 

 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

Osoby1 tys. zł zł Osoby1 tys. zł zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Ogółem    

 wg statusu zatrudnienia2 

w tym: 
 

119 9 266 6 489 119 
 

9 280 
 

6 499 100,2 
  1. dział 751 – Urzędy 

naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 
 
 
 

119 

 
 
 

9 266 

 
 
 

6 489 

 
 
 

119 

 
 
 
 

9 280 

 
 
 
 

6 499 

 
 
 

100,2 
1.1. Rozdział 75101 – Urzędy 

naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

119 9 266 6 489 119 9 280  6 499 100,2

status zatrudnienia 01 
status zatrudnienia 02 

117 
2 

8 875
390  

6 322
16 272 

117
2 

8 897  
382  

16 337
15 958 

100,2
98,0 

1 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Oceny wykonania budżetu w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dokonano stosując 
kryteria17 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku18. 

Dochody19: nie badano    

Wydatki (wydatki budżetu krajowego): W= 15 017,9 tys. zł   

Łączna kwota G : 15 017,9 tys. zł   

Nieprawidłowości w wydatkach: nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5) 

Wynik końcowy Wk = 1 x 5 = 5 

Ocena końcowa: pozytywna (5) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
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Załącznik 5. Wykaz organów, 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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

9. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

10. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

11. Minister Finansów 

12. Minister Sprawiedliwości 

13. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  


