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Opinia o projekcie budżetu państwa na 2005 r.
w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Konkluzje
Przygotowany projekt budżet budżetu państwa w części 10 – Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych został przygotowany w sposób racjonalny zarówno po stronie
dochodowej (nieposiadającej znaczenia budżetowego), jak również wydatkowej. Należy
stwierdzić, iż podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, projekt budżetu GIODO
został przygotowany z zachowaniem zasady oszczędnego i odpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi.
Społeczne znaczenie zadań stojących przed GIODO pozwala uznać, iż przygotowany
projekt budżetu ma charakter adekwatny do możliwości budżetu państwa.
Możliwych oszczędności można poszukiwać przede wszystkim w zwiększonych w ramach planu na rok 2005 kategorii wydatków związanych przede wszystkim ze wzrostem zatrudnienia, wzrostem dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także w ramach wydatków majątkowych.
Dochody
Uzyskiwane i planowane dochody w ramach części 10 mają charakter znikomy, oscylujący na przestrzeni ostatnich lat na poziomie nieprzekraczającym 10 tys. zł. Z tego powodu
nie podlegają one wykazaniu w ustawie budżetowej.
Zrealizowane w 2003 roku dochody wyniosły 5,5 tys. zł.
Zaplanowane dochody w części 10 na rok 2005 powinny wynosić ok. 900 zł.
Wydatki
Wielkość kwot wydatków planowanych dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych wynosi 11 500 tys. zł. Kwota ta w większości – 11 088 tys. zł. będzie przeznaczona na wydatki bieżące. Wydatki majątkowe obejmą 410 tys. zł. W ramach ostatniej kwoty,
planowane jest sfinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego w miejsce wyeksploatowanego pojazdu, jak również zakup sprzętu informatycznego.
Powyższe zakupy są zaplanowane realistycznie.
Wzrost zaplanowanych wydatków na rok 2005 wynoszący w stosunku do roku ubiegłego
6,67% w zakresie przewyższającym wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, jak również wzrostu
cen detalicznych wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia o 2 etaty pracowników merytorycznych i 1 etatu zastępcy GIODO, znacznego wzrostu środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne (111,6% środków przewidzianych w ustawie budżetowej na rok
2004), jak również wzrostu wydatków inwestycyjnych. Te ostanie mają wzrosnąć ze 150 tys.
zł w roku 2004 do 410 tys. zł zaplanowanych na rok 2005 (będą stanowić 273,33% poziomu
z roku 2004).
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Rok
2003
2004
2005

Wysokość wydatków GIODO wg. ustawy budżetowej
(w tys. zł)
9 946
10 781
11 500 (projekt)

Dynamika
(rok poprzedni=100%)
104,53%
108,39%
106,67%

Zatrudnienie
Zatrudnienie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych charakteryzuje się stałą, jakkolwiek nieznaczną, tendencją wzrostową. Zaproponowane w bieżącym roku
zwiększenie zatrudnienia pracowników merytorycznych powinno, zgodnie z przedstawionym
projektem budżetu w części 11 – s. 7, służyć kontrolowaniu i monitorowaniu krajowych baz
danych, tworzonych na potrzeby europejskich dokumentów wizowych.
Rok
2003
2004
2005

Zatrudnienie w Biurze GIODO
105
106
108 (oraz etat zastępcy GIODO)

Jakkolwiek zadania stawiane przed GIODO mają charakter szczególnie doniosły społecznie, warto zastanowić się, na ile zaproponowane zwiększenie zatrudnienia ma charakter
rzeczywiście niezbędny, zaś dodatkowe zadania w zakresie monitorowania i kontroli mogą
zostać wykonane dotychczas posiadanymi siłami.
Ocena wyników kontroli NIK wykonania budżetu państwa w 2003 r. w części 10
W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli
nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków budżetowych GIODO.
Wykonanie budżetu zostało ocenione pozytywnie, nie zgłoszono zastrzeżeń do rzetelności
i prawidłowości sprawozdań rocznych.
W związku z wyeliminowaniem wszelkich stwierdzonych uchybień przed zakończeniem
czynności kontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych.
Warszawa, dnia 25 października 2004 r.

