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Z życia NIK 

Celem statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie 
społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospo-
darki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska  
naturalnego1. 

Z kolei misją najwyższej Izby kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służ-
bie publicznej dla rzeczypospolitej polskiej. oznacza to, że Główny Urząd statystyczny 
(GUs) i najwyższa Izba kontroli (nIk) służą państwu rzetelną informacją o faktycz-
nym stanie najważniejszych dziedzin jego aktywności. Ich instytucjonalna trwałość jest 
gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla społeczeństwa i obywateli. Choć każda z obu 
instytucji zajmuje inne miejsce w systemie organów państwa, ich cele są zbieżne, zaś 
działalność się uzupełnia. 

Bez statystyki nie ma podstaw do formułowania polityki publicznej, bez kontroli 
państwowej nie ma obrazu funkcjonowania tej polityki, niemożliwa jest ocena jej sku-
teczności. 

w siedzibie Głównego Urzędu statystycznego 26 sierpnia 2014 r. odbyło się spotka-
nie prezesa nIk krzysztofa kwiatkowskiego i prezesa GUs Janusza witkowskiego oraz 
kierownictw obu instytucji poświęcone możliwościom rozwoju współdziałania2. 

MożlIwoścI  
roZwoju współpracy NIK I Gus

1 Art. 3 ustawy z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (tj. DzU.2012.591 ze zm.).
2	 W	kwietniu	2012	r.	odbyło	się	w	NIK	spotkanie	prezesów	obu	instytucji	w	związku	z	inicjatywą	Eurostat	

w	sprawie	prowadzenia	przez	najwyższe	organy	kontroli	państw	UE	kontroli	danych	o	zadłużeniu	w	pod-
miotach	sektora	finansów	publicznych.	Zob.	O.	Leszczyńska-Luberek,	J.	Mazur:	Możliwości współpracy
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Dyrektorzy departamentów GUs przedstawili możliwości oferowane przez nowe 
narzędzia udostępniania danych wynikowych statystyki publicznej, zachęcając do ich 
wykorzystania oraz zgłaszania propozycji i uwag. Chodzi o nowe funkcje portalu infor-
macyjnego GUs, a także rozwój ogólnodostępnych baz danych, takich jak statystyczne 
Vademecum samorządowca, Bank Danych lokalnych, portal Geostatystyczny, system 
Monitorowania rozwoju stratEG, dziedzinowe bazy danych i rejestr rEGon3. nIk 
korzysta w niektórych kontrolach z tych zasobów, ale zapewne warto byłoby je szerzej 
spopularyzować w Izbie. równocześnie nIk wyraziła zainteresowanie narzędziami do-
stępu do rejestru rEGon, deklarując przy tym przekazywanie informacji w razie do-
strzeżenia ewentualnych omyłek. 

przedstawiciele nIk postulowali współpracę w przeprowadzaniu analiz wykonania  
budżetu państwa w zakresie zestawienia dochodów i wydatków w układzie działo-
wym, w tym udostępnienie do prac porównawczych założeń metodycznych przyjętych 
przez GUs dla opracowywania danych o wydatkach sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych  w układzie klasyfikacji CoFoG. Zaproponowali też podjęcie współ-
pracy przy tworzeniu wskaźników jakości wykonania zadań publicznych przez samo-
rząd terytorialny. 

przedstawiciele GUs zwrócili uwagę na znaczenie współdziałania w zakresie proce-
dury nadmiernego deficytu, w tym przekazywanych do komisji Europejskiej danych 
dotyczących długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. w tym 
kontekście uznali za celowe – respektując zasady postępowania kontrolnego – przekazy-
wanie przez nIk (możliwie najpóźniej do 20 marca każdego roku) wstępnych sygnałów 

Spotkanie	 przedstawicieli	 GUS	 i	 NIK	 w	 siedzibie	 GUS	 26	 sierpnia	 2014	 r.,	 od	 lewej:	 prezes	 GUS	 
Janusz	Witkowski,	prezes	NIK	Krzysztof	Kwiatkowski	oraz	członkowie	kierownictwa	NIK:	wiceprezes	 
Wojciech	Kutyła,	wiceprezes	Jacek	Uczkiewicz,	radca	prezesa	Wojciech	Misiąg,	dyrektor	Departamen-
tu	Budżetu	 i	 Finansów	Stanisław	Jarosz,	 radca	prezesa	Jacek	Mazur,	 radca	prezesa,	p.o.	dyrektora	 
Departamentu	 Prawnego	 i	 Orzecznictwa	 Kontrolnego	 Zbigniew	Wrona,	 wicedyrektor	Departamentu	 
Metodyki	Kontroli	i	Rozwoju	Zawodowego	Wiesław	Karliński.

Fo
t.
	G
U
S

 najwyższych organów kontroli i krajowych urzędów statystycznych państw UE w sprawach związanych ze 
statystykami opracowywanymi na potrzeby unijnej procedury nadmiernego deficytu,	„Kontrola	Państwo-
wa” nr 3/2013.

3	 <http://stat.gov.pl>
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o ewentualnych istotnych nieprawidłowościach oraz informacji o zastosowanych przez 
Ministra Finansów rozwiązaniach obniżających deficyt, stwierdzonych w trakcie kontro-
li wykonania budżetu państwa, aby można było wziąć je pod uwagę przy obliczaniu da-
nych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu, przekazywanych do Eurostat przed 
1 kwietnia każdego roku (wstępna notyfikacja fiskalna). w tym kontekście najwyższa 
Izba kontroli zaprosi Główny Urząd statystyczny do udziału w panelach ekspertów 
służących przygotowaniu programów niektórych kontroli planowanych na rok 20154. 

Zadeklarowano, że nIk może dodatkowo objąć kontrolą na przykład prawidłowość 
wypełniania niektórych formularzy statystycznych. postulowano też współpracę w opi-
niowaniu przez GUs i nIk projektów aktów prawnych, w tym ewentualne wspólne 
formułowanie postulatów dotyczących uszczegółowienia klasyfikacji i sprawozdawczo-
ści budżetowej.

rozpatrzono stan prac nad zmianą ustawy o statystyce publicznej, z uwzględnieniem 
przepisów wprowadzających zasady udostępniania danych jednostkowych podmiotów 
sektora finansów publicznych. podkreślono, że zgromadzone przez GUs dane podmio-
tów tego sektora nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż statystyczne i ana-
lityczne5. w wypadku nIk dane te mogłyby być wykorzystane do analiz prowadzonych 
w trakcie planowania i przygotowania kontroli oraz analiz prezentowanych w informa-
cjach o wynikach kontroli. 

Dalsze kontakty pomiędzy obiema instytucjami będą utrzymywane za pośred-
nictwem odpowiednich departamentów GUs i nIk. koordynację współdziała-
nia zapewnią Gabinet prezesa GUs i Departament Metodyki kontroli i rozwoju  
Zawodowego nIk.

w.k., J.M.

4	 Prawdopodobnie	będą	to	kontrole	dotyczące:	realizacji	zasady	jawności	i	przejrzystości	finansów	publicz-
nych	przez	system	sprawozdawczości	finansowej;	bezpieczeństwa	finansowego	samorządu	terytorialne-
go.	W	ramach	tych	kontroli	możliwe	będzie	sprawdzenie	niektórych	danych	źródłowych,	mających	wpływ	
na	ustalenie	poziomu	zadłużenia	państwa.

5	 Zgodnie	 z	 art.	 2	 ust.	 1	 lit.	 e	 rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (WE)	 nr	 223/2009	
z	11.03.2009	r.	w	sprawie	statystyki	europejskiej…	(DzUUE	L	87	z	31.03.2009,	s.	164),	„poufność	infor-
macji	statystycznych	oznacza	ochronę	poufnych	danych	odnoszących	się	do	każdej	jednostki	statystycz-
nej,	które	zostały	pozyskane	bezpośrednio	do	celów	statystycznych	lub	pośrednio	ze	źródeł	administra-
cyjnych	lub	innych,	i	rozumiana	jest	jako	zakaz	wykorzystywania	uzyskanych	danych	do	celów	innych	niż	
statystyczne	oraz	ich	bezprawnego	ujawniania”.
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