Warszawa, 4 lipca 2002 r.

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r.
w zakresie części 57 – Krajowy Urząd Pracy.

Krajowy Urząd Pracy funkcjonował w 2001 r. jako centralny urząd
administracji rządowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw pracy.

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zaplanowano dochodów w części 57,
natomiast zrealizowano dochody w niewielkiej kwocie 153 złotych, które stanowiły
zwroty nakładów poniesionych w 2000 r.
Wydatki w części 57 realizowane są w dwóch działach: 853 – opieka
społeczna oraz 750 – administracja publiczna. W dziale 853 całość wykonanych
wydatków w wysokości 2.650.000 tys. zł stanowiła dotacja do Funduszu Pracy.
Realizacja planu finansowego Funduszu Pracy była przedmiotem odrębnej opinii.
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Wydatki w dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano w ustawie
budżetowej w wysokości 13.478 tys. zł. W

trakcie wykonywania budżetu

zmniejszono i zablokowano środki do kwoty 12.591 tys. zł, którą

w całości

zrealizowano. Wydatki te były o 14,2 % niższe niż w 2000 r.
Zasadniczą część środków tego działu, bo 11.746 tys. zł przeznaczono na
utrzymanie centrali KUP. Z tego na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 6.325 tys.
zł , czyli 100% planu po zmianach i o 8,4% wyższą niż w 2000 r.
Przeciętne zatrudnienie w KUP w 2001 r. wynosiło 178 etatów i było o 11
etatów wyższe niż w poprzednim roku. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało
się na poziomie 2.961 zł i wzrosło o 1,7% w stosunku do 2000 r. W grupie 165
pracowników – członków korpusu służby cywilnej wyniosło 2.786 zł i nie wzrosło w
stosunku do poprzedniego roku, natomiast w grupie osób nie objętych
mnożnikowym systemem wynagrodzeń, zatrudnionych na 9 etatach, wyniosło
3.097 zł i było o 14,2% wyższe niż w 2000 r.
Wydatki rzeczowe pochłonęły 3.959 tys. zł i chociaż były o 7,5% niższe od
planu po zmianach, jednak przeznaczono na nie o 15,3% więcej niż w poprzednim
roku.
Znacznie poniżej planu zrealizowano wydatki majątkowe, które wyniosły 128
tys. zł i stanowiły 1/3 planowanej kwoty i tylko 3,4% w porównaniu do 2000 r.
W rozdziale – integracja z Unią Europejską zaplanowano w ustawie kwotę
987 tys. zł, którą w trakcie roku zmniejszono do 747 tys. zł, a zrealizowano 631 tys.
zł, czyli o 15,5% poniżej planu po zmianach. Większość środków przeznaczono na
zakup różnego rodzaju usług.
W rozdziale współpraca naukowo-techniczna z zagranicą z zaplanowanych
w ustawie 484 tys. zł i następnie zmniejszonych do 334 tys. zł, zrealizowano 214
tys. zł. Stanowiło to 44,2% planu ustawowego, 64,1% planu po zmianach, ale
niewiele mniej (o 1,8%) niż w 2000 r.
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Uwagi ogólne.
•

Wydatki KUP na administrację publiczną były w 2001 r. znacznie niższe
niż w poprzednim roku, przede wszystkim wskutek radykalnego
ograniczenia wydatków inwestycyjnych. Wzrosły natomiast wydatki na
wynagrodzenia i wydatki rzeczowe.

•

Przeciętne wynagrodzenie pracowników – członków korpusu służby
cywilnej nie wzrosło w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wzrost
wynagrodzenia

wystąpił

w

grupie

pracowników

nie

objętych

mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
•

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 57 – KUP, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Jest to
ocena taka sama jaką Izba wystawiła za wykonanie budżetu roku 2000.

Sporządziła: Joanna Strzelecka
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