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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 03 – Kancelaria Senatu 

Jednostka 
kontrolowana 

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jakub Kowalski, Szef Kancelarii Senatu (dalej: Szef Kancelarii) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Podstawa prawna   art. 4 ust.1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Bogusława Moszczyńska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/24/2019 z dnia 11 stycznia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Jacek Cywiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/25/2019 z dnia 11 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

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 03 – Kancelaria Senatu,  
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, 

− roczne sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania 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 ustawy o finansach publicznych2 (dalej ufp), w tym nadzór nad 
wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa w części 
03 – Kancelaria Senatu.  

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  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

− analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych  
w wyniku wydatkowania środków, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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− kontrola prawidłowości blokowania planowanych na rok 2018 wydatków, 

− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 

− analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji celowych, 

− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

− kontrola wykonania wskaźnika rzeczowego ustalonego w budżecie 
zadaniowym, 

− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

− analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań, 

− analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad 
wykonaniem budżetu państwa w części 03 – Kancelaria Senatu. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Kancelaria Senatu jest urzędem wykonującym zadania organizacyjno-techniczne 
związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy 
senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego. Z budżetu Kancelarii Senatu 
finansowane są także zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 
realizowane przez organizacje pozarządowe.  

Dysponentem części 03 budżetu państwa jest Szef Kancelarii Senatu, który 
odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu. W 2018 roku dochody w tej 
części budżetu państwa wyniosły 241,5 tys. zł i były wyższe o 46,4%  
od prognozowanych. Wydatki budżetu państwa w części 03 zrealizowano  
w wysokości 197.984,8 tys. zł, tj. 94,7% planu z ustawy budżetowej. Stanowiły one 
0,05% wydatków budżetu państwa zrealizowanych w 2018 r. 

Dysponent części 03 nie posiada jednostek podległych ani nadzorowanych.  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. w części 03 – Kancelaria Senatu.  

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

W wyniku kontroli 11,3% zrealizowanych w części 03 wydatków budżetu państwa 
stwierdzono, że zostały one poniesione zgodnie z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach 
wykonawczych. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegano przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i aktach 
wewnętrznych. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności, zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków.    

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2018 r. 
sporządzone przez dysponenta części 03 – Kancelaria Senatu. Sprawozdania 
zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji 

                                                      
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. 

4  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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księgowej. Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób 
racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzanych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych.  

Szef Kancelarii Senatu prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
budżetu w części 03, według zasad określonych w art. 175 ufp. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 2018 r. zaplanowano dochody budżetowe dla tej 
części w kwocie 165,0 tys. zł. Zrealizowane dochody w wysokości 241,5 tys. zł były 
wyższe o 46,4% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. W porównaniu  
do 2017 r. dochody były niższe o 5,2%.  

Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów były wpływy ze zwrotu wydatków 
poniesionych w latach ubiegłych (70,9 tys. zł), w tym: 
- nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (24,3 tys. zł), 
- zwrotów uposażeń przez senatorów z tytułu pobieranych w 2017 r. uposażeń 

uzupełniających na podstawie uchwały nr 918 Prezydium Senatu z 9 czerwca 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom 
uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej  
(7,1 tys. zł),  

- zwrotów z tytułu rozliczenia wypłaconego pracownikom w 2017 r. 
wynagrodzenia (7,3 tys. zł), 

- rozliczenia kosztów utrzymania stanowiska Stałego Przedstawiciela Senatu RP 
za IV kwartał 2017 r. (7,2 tys. zł).  

Ponadto największe dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych 
(69,6 tys. zł) oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji na finansowanie zadań opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą (33,8 tys. zł).  

Wyższe niż planowano wpływy osiągnięto głównie ze sprzedaży składników 
majątkowych, w związku z uzyskaniem wyższych cen ze sprzedaży środków 
transportu oraz ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dochodów tych nie można było 
precyzyjnie przewidzieć na etapie prognozowania.  

(dowód: akta kontroli str. 205-212) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych w części tej wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie  
258,6 tys. zł, które w 76,5% stanowiły zaległości (197,9 tys. zł), głównie z tytułu 
zwrotów dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki nad Polonią  
i Polakami za granicą oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.  

Zaległości były wyższe o 1,8% od stanu na koniec 2017 r., co wynikało przede 
wszystkim z naliczenia odsetek za kolejne okresy sprawozdawcze. 

Główną pozycją zaległości (98,3%) były należności od jednego podmiotu 
(Stowarzyszenia Emigracji Polskiej ) z tytułu przypisanej w 2012 r. do zwrotu części 
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek i opłat 
zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu kosztów postępowania sądowego. 
Prowadzone do 2017 r. działania egzekucyjne wobec tego dłużnika okazały się 
bezskuteczne ze względu na brak majątku pozwalającego na zaspokojenie 
wierzytelności. Kancelaria Senatu wszczęła postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności członka zarządu stowarzyszenia z tytułu niezwróconej części 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotacji. W marcu 2019 r., po oddaleniu przez sąd skargi dłużnika na decyzję Szefa 
Kancelarii Senatu o orzeczeniu odpowiedzialności prezesa zarządu stowarzyszenia, 
wysłano do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem skierowania sprawy na 
drogę postępowania egzekucyjnego. Działania windykacyjne prowadzone wobec 
drugiego z dłużników doprowadziły do zaspokojenia wierzytelności Kancelarii  
w kwocie 5,1 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 213-291) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Zrealizowane wydatki budżetowe w części 03 wyniosły 197.984,8 tys. zł, co stanowiło 
94,7% planu z ustawy budżetowej. W porównaniu do 2017 r. były one wyższe  
o 28.720,7 tys. zł, tj. o 17%, co wynikało głównie ze zwiększenia finansowania zadań 
publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wydatki na 
finansowanie tych zadań wyniosły 100.039,2 tys. zł, były wyższe o 34,8%  
od wydatków z 2017 r. i jednocześnie niższe niż zakładano w ustawie budżetowej 
(100.500 tys. zł) oraz w planie po zmianach (100.897,1 tys. zł).  

W trakcie roku plan wydatków na dotacje został zwiększony o 397,1 tys. zł w wyniku 
przeniesienia środków z rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej do rozdziału 75195 Pozostała działalność. Przeniesienia dokonał Szef 
Kancelarii Senatu na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  
w oparciu o uchwały nr 31 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz  nr 33 z dnia 25 października 
2018 r. Prezydium Senatu przyznające zwiększone środki na rzecz opieki Senatu 
nad Polonią i Polakami za granicą. Środki w ramach zwiększonego planu zostały 
wykorzystane na realizację pięciu zadań publicznych zgodnie z przeznaczeniem.  

Niższe niż planowano wykonanie wydatków na dotacje wynikało ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji na łączną kwotę 857,9 tys. zł dokonanych w okresie 
przejściowym do dnia 31 stycznia 2019 r., zgodnie z § 22 pkt.10 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa5.  

Kontrolą objęto dobrane w sposób celowy dowody dotyczące realizacji 110 umów 
dotacji celowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą w łącznej kwocie 
16.197,2 tys. zł, stanowiącej 16,0% kwoty udzielonych dotacji. W badanej próbie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie dotacji następowało 
zgodnie z zasadami  określonymi w ustawie o finansach publicznych i wewnętrznymi 
procedurami zlecania zadań publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 122-160, 292-295, 300-404) 

Na realizację zadań związanych z obsługą Senatu i jego organów w zakresie 
merytorycznym i organizacyjnym wydatkowano 97.945,6 tys. zł, tj. o 3,0% więcej niż 
w 2017 r. Było to spowodowane głównie wzrostem wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników oraz na usługi związane z organizacją dwóch spotkań 
międzynarodowych (341,6 tys. zł) i obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości (520,7 tys. zł).   
Najwyższy udział (55,5%) miały wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz 
uposażenia senatorskie wraz z pochodnymi, które wyniosły 54.222,1 tys. zł.  

                                                      
5  Dz.U. z 2018 r. poz. 2225. 
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Na wynagrodzenia w 2018 r. wydatkowano 36.009,1 tys. zł, tj. o 2.685,2 tys. zł  
(o 8,1%) więcej niż w 2017 r., co wynikało głównie z podwyżek wynagrodzeń 
osobowych wypłaconych pracownikom od 1 kwietnia 2018 r. w łącznej kwocie 
1.034,4 tys. zł. Wydatki na uposażenia senatorów wyniosły 10.455,4 tys. zł i były 
niższe o 407,8 tys. zł niż w 2017 r. Wydatków dokonywano w ramach limitu 
określonego w planie finansowym.  

Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Senatu w 2018 r. wyniosło 330 osób, z tego 
324 osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń i sześć osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W porównaniu do 2017 r. 
zatrudnienie wzrosło o 9 osób, w związku z rozszerzeniem zadań Biura Polonijnego 
o obsługę wyższych dotacji celowych na wsparcie środowisk polonijnych (cztery 
etaty) oraz Biura Prawnego, Kadr i Organizacji o obsługę punktu podawczego oraz 
obsługę systemu EZD (dwa etaty). Wzrost zatrudnienia był także spowodowany 
częściowym zastąpieniem umów cywilnoprawnych umowami o pracę zawartymi  
z pracownikami Biura Prac Senackich obsługującymi posiedzenia Senatu i komisje 
senackie (pięć etatów) oraz pracownikami Biura Administracyjnego (dwa etaty). 
Jednocześnie w innych  komórkach organizacyjnych zmniejszyła się liczba etatów.  

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2018 r. wyniosło 9.093,2 zł i w porównaniu 
do 2017 r. było wyższe o 442,1 zł (5,1%). 

(dowód: akta kontroli str.413-438) 

Wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania biur senatorskich wyniosły 
17.963,8 tys. zł i stanowiły 18,3% wydatków poniesionych na obsługę Senatu i jego 
organów. W porównaniu do 2017 r. były one wyższe o 70,1 tys. zł (o 0,4%). Analiza 
rozliczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie 10 wybranych celowo6 biur 
senatorskich IX kadencji Senatu RP na łączną kwotę 1.906,1 tys. zł, stanowiącą 
10,6% wydatków Kancelarii na finansowanie biur senatorskich wykazała,  
że wykorzystanie tych środków zostało prawidłowo przez biura udokumentowane  
i rozliczone przez Biuro Finansowe Kancelarii Senatu.  

Z ustaleń kontroli wynika, że spośród badanych biur, cztery dokonały jednorazowo 
rozliczenia ryczałtów miesięcznych na pokrycie kosztów związanych z ich 
funkcjonowaniem i odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach 
bankowych  na łączną kwotę 870,4 tys. zł, co stanowiło 85,7% środków 
przekazanych na ich funkcjonowanie w 2018 r. Wydatki pozostałych sześciu biur 
ujęte w rozliczeniach przekazywanych systematycznie za okresy miesięczne  
lub kwartalne na łączną kwotę 1.035,7 tys. zł, stanowiły 89% środków przekazanych 
na bieżące funkcjonowanie tych biur w 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 503-536) 

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.122,5 tys. zł, tj. 48,6% planu  
z ustawy budżetowej i 100% planu po zmianach. Na niskie wykonanie planu 
wydatków wynikającego z ustawy budżetowej, zasadniczy wpływ miało odstąpienie 
od realizacji trzech zadań inwestycyjnych ujętych w planie rzeczowo-finansowym na 
łączną kwotę 1.000 tys. zł (43,2% kwoty planowanej), tj.: 
− opracowania dokumentacji projektowej na budowę nowej siedziby Senatu  

i Kancelarii Senatu (500 tys. zł), z uwagi na brak możliwości pozyskania 
nieruchomości (budynku lub gruntu), które mogłyby zostać przeznaczone na 
cele statutowe Kancelarii Senatu; środki na przygotowanie tej inwestycji zostały 
ujęte w planie finansowym na 2018 r., zgodnie z dyspozycjami Prezydium 

                                                      
6  Jako kryterium doboru przyjęto najwyższą wartość środków rozliczonych do 28 lutego br. 

(sześć biur senatorskich na kwotę 1035,7 tys. zł)  oraz najwyższą wartość nierozliczonych sald 
na ten dzień (cztery biura senatorskie na kwotę1015,4 tys. zł). 
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Senatu, które na posiedzeniu 21 czerwca 2017 r. zobowiązało Kancelarię  
do zabezpieczenia finansowego realizacji tego zadania; według wyjaśnień 
Dyrektora Generalnego Kancelarii, prowadzone działania na rzecz pozyskania 
nieruchomości  uprawdopodobniły możliwość znalezienia gruntu pod budowę 
planowanej inwestycji i rozpoczęcia prac przygotowawczych i projektowych;  
w związku z tym, że do sierpnia 2018 r. nie otrzymano w tej sprawie informacji 
od Ministra Infrastruktury i Budownictwa uznano, że realizacja zadania  
w 2018 r. nie będzie możliwa i podjęto decyzję o zablokowaniu wydatków 
zaplanowanych na ten cel;   

− budowy pawilonu wolnostojącego przeznaczonego na punkt odbioru 
korespondencji wpływającej do Kancelarii Senatu (200 tys. zł), z uwagi na 
przedłużenie terminu korzystania przez Kancelarię Senatu z dotychczasowych 
pomieszczeń Wydziału Podawczego  Kancelarii Sejmu do końca 2019 r.;   

− wykonania tras kablowych i przyłączy multimedialnych w budynku „A” 
Kancelarii Senatu (300 tys. zł), z uwagi na ograniczenia czasowe  
po unieważnieniu dwóch prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.   

Poniesione wydatki majątkowe przeznaczono między innymi na:  
− zakup autorskich praw majątkowych do: systemu informatycznego do obsługi 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą (Generatora Ofert), projektu Systemu Identyfikacji Wizualnej Senatu  
i Kancelarii Senatu, publikacji oraz fotografii (425,7 tys. zł); 

− zakup dwóch samochodów osobowych (311,2 tys. zł); 
− zakup sprzętu informatycznego (113,1 tys. zł) 
− opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania 

instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w budynku „B” i rozbudowę 
systemu klimatyzacji  i wentylacji w budynku ‘A” (85,4 tys. zł); 

− zakup urządzeń do  infrastruktury telewizyjnej i fonicznej (73,3 tys. zł).  

Wydatki te zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym planu wydatków na 2018 r. 
i w granicach kwot ujętych w planie po zmianach.  

(dowód: akta kontroli str. 439-502) 

Szef Kancelarii Senatu, zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych podjął w dniach 10 sierpnia, 26 listopada i 21 grudnia 2018 r.  
decyzje o blokadzie planowanych wydatków na łączną kwotę 8.763,1 tys. zł  
i stosownie do art. 177 ust. 4 tej ustawy powiadomił o dokonanych blokadach 
Ministra Finansów.  
Blokady te były wynikiem analiz prognozowanego wykonania wydatków  
w poszczególnych okresach, które wskazywały na nadmiar posiadanych środków 
spowodowany między innymi: 
- rezygnacją z wykonania trzech zadań inwestycyjnych, 
- niepełnym wykorzystaniem przez senatorów środków zaplanowanych na 

realizację przysługujących im uprawnień, 
- mniejszą liczbą senatorów pobierających uposażenia i dodatki do uposażenia, 
- mniejszą liczbą odbytych posiedzeń Senatu i komisji senackich, 
- obniżeniem funduszu wynagrodzeń przeznaczonym na uposażenia senatorskie  

i wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,  
na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora7 oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia  

                                                      
7  Dz.U. poz. 1318. 
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30 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe8.  

     (dowód: akta kontroli str. 163-204, 298-302) 

Doboru próby losowej metodą monetarną MUS9 dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadających wydatkom pozapłacowym, z wyłączeniem dotacji budżetowych, 
świadczeń na rzecz osób fizycznych10 oraz wydatków poniżej 500 zł. Badaniem 
objęto 87 zapisów księgowych na kwotę ogółem 4.031,6 tys. zł, w tym cztery zapisy 
na kwotę 337,6 tys. zł w grupie wydatków majątkowych oraz 83 zapisy na kwotę 
3.694,0 tys. zł w grupie wydatków bieżących pozapłacowych.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano  
w granicach kwot ujętych w planie finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji 
zadań statutowych Kancelarii oraz zgodnie z procedurami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów wydatków.  

 (dowód: akta kontroli str. 537-647, 1155-1165) 

W badanej próbie wydatków pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych oraz prawidłowości wyłączenia stosowania ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na łączną kwotę 2.107,1 tys. zł 
wydatków sfinansowanych z budżetu Kancelarii Senatu (52,3% łącznej próby 
wydatków), nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Szczegółowemu badaniu poddano pięć postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, w tym trzech przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości 2.772,7 tys. zł, na podstawie których w 2018 r. wydatkowano  
556,2 tys. zł, w tym wydatki w kwocie 334,9 tys. zł objęto badaniem celowym,  
a także dwóch zamówień publicznych udzielonych w trybie pozaprzetargowym11 
o wartości 609,9 tys. zł, w ramach których nie poniesiono w 2018 r. wydatków 
finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu. W analizowanych pięciu  
postępowaniach nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.  

Łącznie zbadano wydatki w kwocie 22.469,8 tys. zł, stanowiące 11,3% ogółu 
wydatków Kancelarii Senatu w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 650-902) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Kancelaria Senatu opracowała budżet zadaniowy na 2018 rok w układzie funkcji, 
zadań i podzadań z działaniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  

                                                      
8  Dz.U. poz. 1686. 
9  Metoda statystyczna doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
10  Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zbadane na podstawie doboru 

celowego. 
11  Doboru celowego zamówień prowadzonych w trybie pozaprzetargowym dokonano biorąc pod 

uwagę: kryterium najwyższej wartości - w przypadku zastosowania „uproszczonej procedury”,  
tj. art.138o upzp (procedura udzielania zamówienia na usługi społeczne wymienione  
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE) oraz zastosowanie trybu z wolnej ręki po 
trzykrotnym unieważnieniu postępowań prowadzonych wcześniej w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Ustalone 
nieprawidłowości         

Opis stanu 
faktycznego 
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z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 201812.  

Zadaniem Kancelarii Senatu realizowanym w ramach funkcji 1 Zarządzanie 
państwem była obsługa  Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym  
i organizacyjnym (zadanie 1.2), a w ramach funkcji 15 Polityka zagraniczna – 
reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą (zadanie 15.3).  
Ze względu na specyfikę zadania publicznego ujętego w funkcji 1, Kancelaria 
Senatu odstąpiła od definiowania celu i miernika jego realizacji13.  

Stosownie do postanowień ust.13 pkt 7 załącznika nr 48 do rozporządzenia, miernik 
stopnia realizacji celu dla zadania 15.3 określonego jako reprezentowanie  
i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców, ustala 
Minister Spraw Zagranicznych. W ramach tego zadania Kancelaria Senatu realizuje 
podzadanie 15.3.3 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz działanie 15.3.3.1 
(o takiej samej nazwie), których celem było „podtrzymywanie polskiego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego oraz budowanie i umacnianie wspólnoty narodowej 
poprzez zapewnienie efektywnej współpracy i integracji z Polonią i Polakami za 
granicą”.  

Po kontroli wykonania budżetu za 2017 r., Kancelaria Senatu dokonała modyfikacji 
celu i miernika podzadania 15.3.3, mając na uwadze zapewnienie ich wzajemnej 
adekwatności i spójności.  

W układzie zadaniowym budżetu na 2018 r. przyjęto, że miernikiem realizacji celu 
podzadania będzie liczba osób objętych wsparciem i biorących udział w projektach 
zlecanych przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami. 
Wartość tego miernika osiągnęła założony poziom (251.247 bezpośrednich 
beneficjentów dotacji przy zakładanym w wysokości bazowej 250.000 osób). 
Monitoring realizacji miernika prowadzony był na bieżąco na podstawie danych  
zawartych w ofertach przedkładanych przez środowiska polonijne za pośrednictwem 
współpracujących z nimi organizacji pozarządowych.  

NIK zwraca uwagę, że taki sposób pomiaru stopnia realizacji celu podzadania 
15.3.3, pomija istotne efekty prowadzonej działalności na rzecz wspierania całych 
zbiorowości, w szczególności dotyczące organizowania imprez otwartych, 
wspierania działalności statutowej struktur polonijnych czy bieżącego utrzymania 
placówek edukacyjnych i organizacji oświatowych.  
Z ustaleń kontroli wynika, że w ramach doskonalenia założeń budżetu zadaniowego 
na 2019 r. przyjęto nowy miernik dotyczący pomiaru liczby zleconych zadań, który 
odzwierciedli zakres udzielonego wsparcia i pomocy w celu wzmocnienia  
i podtrzymywania tożsamości narodowej Polonii i Polaków poza granicami kraju.  

 (dowód: akta kontroli str. 914-954, 1182-1183) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2.3. Nadzór  

Szef Kancelarii Senatu RP sprawował nadzór nad wykonaniem budżetu w części  
03 – Kancelaria Senatu RP w sposób i na zasadach określonych w uregulowaniach 
wewnętrznych. Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji wydatków Kancelarii 

                                                      
12  Dz.U. poz. 1154. 
13  Na podstawie ust 13 pkt 9 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2018. 
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Senatu sprawowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi  
w instrukcji kontroli finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 
Szefa Kancelarii Senatu z dnia 22 grudnia 2009 r. oraz zarządzeniach w sprawie 
zasad udzielania zamówień publicznych14. Biuro Finansowe, poza comiesięcznym 
przeglądem wykonania planu, prowadziło po zakończeniu II i III kwartału analizy 
wykonania budżetu z udziałem biur, w których dyspozycji znajdowały się środki 
budżetowe. Po dokonaniu analizy realizacji zadań i przewidywanego wykonania 
wydatków, Szef Kancelarii podjął decyzje o blokowaniu planowanych wydatków 
budżetowych.  

Nadzór i kontrola nad prawidłowością wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 
części 03, polegały w szczególności na prowadzeniu bezpośrednich kontroli zadań 
zleconych u beneficjentów dotacji. W 2018 r. kontrolą objęto 14 zadań zleconych,  
na które przyznano dotacje w wysokości 8.196,8 tys. zł, tj. 8,2% budżetu Kancelarii 
na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Biuro Polonijne przeprowadziło 
siedem kontroli w siedzibach organizacji, którym zlecono realizację zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 398-406, 1079-1180) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Wydatki ponoszone były 
zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie  
o finansach publicznych i aktach wykonawczych, a przy udzielaniu zamówień 
publicznych przestrzegano przepisów ustawy i procedur wewnętrznych dotyczących 
prawa zamówień publicznych.   

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 03 – Kancelaria Senatu: 
− 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 skontrolowanych sprawozdaniach dysponenta części 03 – 
Kancelaria Senatu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

 (dowód: akta kontroli str.959-1078) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

                                                      
14  Zarządzenie nr 36 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych  

w Kancelarii Senatu oraz zarządzenia Szefa Kancelarii Senatu nr 77 z dnia 30 marca 2018 r. 
oraz nr 90 z dnia 23 października 2018 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
udzielania zamówień publicznych w Kancelarii Senatu. 
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Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo na podstawie danych wynikających 
z ksiąg rachunkowych. 

VI. 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 Prezesa 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     15      kwietnia 2019 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 

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

 
Podpis 
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