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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa za 2018 r. w części 75 – Rządowe Centrum 
Legislacji 

Jednostka 
kontrolowana 

Rządowe Centrum Legislacji, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji od 16 grudnia 2015 r.  
 (dowód: akta kontroli str. 3) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Sebastian Krawczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 75 – Rządowe Centrum 
Legislacji w związku z wykonywaniem budżetu państwa. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

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

- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 
kwartał 2018 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 
publicznych2 (dalej ufp). 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analizy porównawczej wykonania planu dochodów oraz stanu należności 

pozostałych do zapłaty, 

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 
w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 75 w trakcie roku 
budżetowego, 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 75 limitów wydatków, w tym – 
limitów środków na wynagrodzenia, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Dysponentem części 75 jest Prezes Rządowego Centrum Legislacji, będący 
jednocześnie dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Rządowe 
Centrum Legislacji jest państwową jednostką budżetową zapewniającą koordynację 
działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów 
administracji rządowej. Dysponent części 75 nie posiadał jednostek podległych 
i nadzorowanych. 

W ramach części 75 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania 
z zakresu m.in. obsługi merytorycznej i kancelaryjno biurowej Prezesa Rady 
Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. 

W 2018 r. w części 75 dochody zaplanowano w wysokości 524,0 tys. zł, 
a zrealizowano w wysokości 633,1 tys. zł, co stanowiło 0,0002% całości dochodów 
budżetu państwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 27 508,0 tys. zł, zrealizowano 
w wysokości 27 299,6 tys. zł, co stanowiło 0,007% całości wydatków budżetu 
państwa.  

W części 75 budżetu państwa nie realizowano wydatków na projekty finansowane 
z budżetu środków europejskich. Nie były wykorzystywane środki z rezerwy ogólnej 
i rezerw celowych budżetu państwa. Nie przekazywano również dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 320-324, 393, 411) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  
w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

  

                                                      
3  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej4 dochody budżetu państwa w części 75 zostały zaplanowane 
w kwocie 524,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 633,1 tys. zł, tj. 120,8% 
planu, głównie z wpływów z usług związanych z prowadzeniem aplikacji legislacyjnej 
(577,8 tys. zł). W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody były wyższe o 9,4% 
(54,4 tys. zł). 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 75 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
0,5 tys. zł, które w całości były zaległościami. W porównaniu do 2017 r. wysokość 
należności zmniejszyła się o 3,3 tys. zł. Zaległości w porównaniu z 2017 r. wzrosły 
o 0,1 tys. zł. Zaległości dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego od dwóch 
byłych pracowników RCL, które zostały spłacone w kwietniu 2019 r. w drodze 
egzekucji komorniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 155-162, 185-186, 324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 75 zostały zrealizowane w kwocie 
27 299,6 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach (27 508,0 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2017 wydatki wzrosły o 1 116,6 tys. zł (o 4,3%), głównie 
w związku ze zmianą siedziby RCL i koniecznością poniesienia wydatków m.in. na 
usługi transportowe (przeprowadzka), opłaty za administrowanie i adaptację 
pomieszczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 6-12, 128-129, 151-152, 391-410) 

Prezes RCL, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
dokonała, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, blokady 
wydatków5 na kwotę 169,6 tys. zł. Wydatki zablokowano niezwłocznie po zaistnieniu 
przesłanek uzasadniających blokadę. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w części 75 w 2018 r. wyniosły 
22 413,3 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach (22 456,0 tys. zł). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. 
wyniosło 9803,0 zł (według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach). W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem 
w 2017 r. (9395,1 zł) było wyższe o 407,9 zł, tj. o 4,3%. Przeciętne zatrudnienie 
(według sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty) w 2018 r. w części 75 
wyniosło 163 osoby i było o 7 osób niższe niż w 2017 r. 
Zobowiązania w części 75 na koniec 2018 r. wyniosły 1 846,1 tys. zł i były wyższe 
o 1,1% niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. Największy udział stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 
(1 614,6 tys. zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 130-134, 178, 182, 322-324, 346-349, 357) 

                                                      
4  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
5 Decyzje Prezesa RCL z dnia 21 grudnia i 28 grudnia 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków6 w kwocie 
2 171,2 tys. zł (wydatki bieżące – 1 598,3 tys. zł i majątkowe – 572,9 tys. zł) 
poniesionych w 2018 r. w RCL. W ramach powyższej próby, która stanowiła 8,0% 
wydatków budżetu państwa w części 75, badaniem objęto prawidłowość stosowania 
procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych7 – dalej: ustawa Pzp, w odniesieniu do jednego postępowania 
o zamówienie publiczne o wartości 128,4 tys. zł udzielonego przez RCL w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz 
dwóch o łącznej wartości 147,9 tys. zł8, do których nie zastosowano ustawy Pzp. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami, na zakupy 
i usługi służące realizacji celów jednostki oraz przy zachowaniu trybów udzielania 
zamówień publicznych. W wyniku analizy badanych postępowań nie stwierdzono 
naruszeń przepisów ustawy Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 275-287, 377 (pliki 020,041) 

Kontrola wykazała, że dysponent części 75 – Rządowe Centrum Legislacji prowadził 
nadzór nad realizacją budżetu poprzez prowadzenie kwartalnych analiz wykonania 
budżetu. Planowane do zrealizowania wydatki były na bieżąco weryfikowane 
z planami zakupów oraz wydatków majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 366-367) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w Rządowym Centrum Legislacji w 2018 r. zostały poniesione na zadania 
z zakresu obsługi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, 
Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w szczególności na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń pracowników (22 413,3 tys. zł tj. 82,1%). W efekcie 
zrealizowania wydatków majątkowych w kwocie 600,8 tys. zł zakupiono serwery 
oraz dokonano adaptacji nowej siedziby RCL.  

Wydatki w RCL w 2018 r. były realizowane w ramach zadania 1.3. Obsługa 
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów 
i członków Rady Ministrów oraz dwóch podzadań 1.3.2 Obsługa działalności 
legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów 
oraz 11.4.2 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 
państwa. W RCL, podobnie jak w roku 2017, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 20189 odstąpiono od 
zdefiniowania celów i mierników dla zadania 1.3 ze względu na charakter zadania 
publicznego.  

                                                      
6 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 

księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych dotyczących pozapłacowych wydatków 
kontrolowanej jednostki. Próba wylosowana metodą monetarną (MUS- z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości) wyniosła 73 zapisy księgowe na kwotę ogółem 2 129,5 tys. zł. Próba 
wydatków dobranych celowo (wg osądu kontrolera) dotyczyła ośmiu zapisów na łączną kwotę 
41,7 tys. zł, w tym jeden zapis na kwotę 14,0 tys. zł w wydatkach majątkowych oraz siedem 
zapisów na kwotę 27,7 tys. zł w wydatkach bieżących. 

7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
8 Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia (w trybie przetargu nieograniczonego) 

o wartości 128,4 tys. zł; Sprzedaż i dostawa do siedziby RCL 6 sztuk niszczarek Kobra o wartości 
22,9 tys. zł oraz Świadczenie usługi przeprowadzki do nowej siedziby RCL o wartości 125,0 tys. zł 
(obydwa przeprowadzone zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp). 

9 Dz. U. poz. 1154. 

Ustalone 
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Szczegółowe badanie dwóch podzadań: 1.3.2 Obsługa działalności legislacyjnej 
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów oraz 11.4.2 
Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa 
tj. wszystkich podzadań realizowanych przez RCL wykazało, że: 

 cele tych podzadań10 oraz mierniki realizacji ich celów (1.3.2 - liczba 
projektów aktów prawnych podlegających koordynacji w przeliczeniu na 
jednego legislatora, liczba stron materiału wydawniczego Dziennika Ustaw 
i Monitora Polskiego w przeliczeniu na jednego redaktora; 11.4.2 - Liczba 
zrealizowanych szkoleń z zakresu przygotowania RCL do realizacji 
pozamilitarnych zadań obronnych) zostały określone zgodnie z wymogami 
noty budżetowej, 

 monitoring mierników prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł 
danych (kwartalne informacje od komórek organizacyjnych właściwych dla 
realizacji działań objętych miernikami o wykonaniu budżetu w układzie 
zadaniowym), 

 wartości mierników zostały osiągnięte i wyniosły: dla podzadania 1.3.2 – 
34,97 (przy planowanej wartości nie mniejszej niż 20) oraz 3964,67 (przy 
planowanej wartości nie mniejszej niż 3000) a dla podzadania 11.4.2 – 
2 (przy planowanej wartości 2). 

(dowód: akta kontroli str. 320-321, 416-419) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez Rządowe Centrum Legislacji w zakresie objętych kontrolą wydatków 
budżetowych. Kontrola wykazała, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za 
2018 r. przez dysponenta części 75 – Rządowe Centrum Legislacji:  

 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 w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach RCL były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Zostały one sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, stosownie do 
przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości 
budżetowej11, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

                                                      
10 Celem podzadania 1.3.2 jest Zapewnienie prawidłowości procesu legislacyjnego. Celem 

podzadania 11.4.2 jest Utrzymanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez Rządowe 
Centrum Legislacji. 

11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
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operacji finansowych12 a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym13. Badanie systemu kontroli zarządczej w zakresie sporządzania 
sprawozdań (obejmujące m.in. procedurę i nadzór nad ich sporządzaniem) 
wykazało, że stosowany w RCL system zapewniał, w sposób racjonalny, 
prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 

W rocznych sprawozdaniach: Rb-27, Rb-28 i Rb-BZ1 do zakończenia kontroli 
dokonywane były korekty w zakresie: należności i zobowiązań dotyczących 2018 r. 
na podstawie dokumentów, które wpłynęły do RCL po upływie terminu złożenia 
sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 319-349, 358-359 382-388) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

Sprawozdania budżetowe w części 75 przedstawiały dane wynikające z ewidencji 
księgowej oraz (po korektach sprawozdań Rb-27, Rb-28 i Rb-BZ1) były zgodne ze 
stanem faktycznym.  

VI. Uwagi i wnioski pokontrolne 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 75 - 
Rządowe Centrum Legislacji, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani 
wniosków pokontrolnych. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa, dnia …… kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Dyrektor 
Bogdan Skwarka Sebastian Krawczyk 

Specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

Podpis Podpis 

  

 

 

                                                      
12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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