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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/094 – Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler 1. Wanda Dąbrowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/89/2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz upoważnienie do 
kontroli nr LWA/124/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

2. Anna Ledzińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/90/2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz upoważnienie do kontroli 
nr LWA/127/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów1, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa  

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów2 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność KPRM w zbadanym 
zakresie. 

Obowiązujące w KPRM w latach 2015-2016 rozwiązania organizacyjno-
proceduralne pozwalały na rzetelną realizację zadań z zakresu oceny wpływu 
w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Zadania z zakresu opiniowania testów 
regulacyjnych4 i ocen skutków regulacji5 realizował Departament Oceny Skutków 
Regulacji6, którego pracownicy zostali wyposażeni w narzędzia niezbędne do 
dokonywania prawidłowego procesu analitycznego (m.in. modele analityczne, 
narzędzia informatyczne, krajowe i zagraniczne wytyczne i opracowania, szeroki 
dostęp do baz danych). Obowiązujące w KPRM procedury wewnętrzne z zakresu 
oceny wpływu pozwalały na prawidłową realizację zadań, były kompletne i spójne. 
Uwagi zgłaszane przez KPRM do TR i OSR były zasadne i wpływały na poprawę 
jakości ww. dokumentów. W całym okresie objętym kontrolą KPRM realizował 
działania koordynujące sporządzanie OSR. Na podkreślenie zasługują działania 
KPRM w zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń analitycznych dla  
pracowników administracji rządowej oraz organizacji staży w zagranicznych 
instytucjach realizujących zadania z zakresu oceny wpływu.  

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące wpisu do wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów dwóch projektów, do których wnioskodawcy nie 
załączyli TR oraz niezgłoszenia uwag do OSR w ramach opiniowania tych 

                                                      
1 Dalej: KPRM lub Kancelaria. 
2 Dalej: Szef KPRM. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Dalej: TR. 
5 Dalej: OSR. 
6 Do 5 października 2015 r. Departament Programowania i Oceny Skutków Regulacji. Dalej także: DOSR. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

dokumentów na etapie uzgodnień, pomimo występujących w nich  braków, ze 
względu na swój charakter i skalę, nie miały wpływu na ocenę KPRM w badanym 
zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozwiązania organizacyjno-proceduralne dotyczące 
realizacji wybranych zadań z zakresu oceny wpływu 
w ramach rządowego procesu legislacyjnego 

1.1. W latach 2015-2016 w strukturze organizacyjnej KPRM funkcjonowały komórki 
organizacyjne, którym przypisano zadania z zakresu dokonywania oceny wpływu. 
Komórką wiodącą w zakresie opiniowania TR i OSR sporządzanych dla projektów 
założeń i projektów aktów normatywnych był Departament Oceny Skutków 
Regulacji. Do zadań Departamentu należało również sporządzanie OSR w zakresie 
zleconym m.in. przez Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM, a także 
rekomendowanie pogłębionej oceny wpływu dla projektów zgłaszanych do wykazu 
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów7, w szczególności ze względu 
na przewidywane skutki społeczno-gospodarcze8.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 9-85)  

Analizą i oceną wniosków stanowiących podstawę wpisu do Wykazu wraz 
z załączanymi do nich TR lub OSR zajmował się Zespół do spraw Programowania 
Prac Rządu9, będący organem pomocniczym Rady Ministrów. Za zapewnienie 
merytorycznej obsługi Zespołu, w tym zapewnienie analiz, opinii i rekomendacji, 
odpowiedzialny był właściwy wydział w DOSR10. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 59-85, 162-184)  

W latach 2015-2016 departamentem odpowiedzialnym za koordynację procesu 
uzgodnień międzyresortowych był Departament Komitetu Rady Ministrów11. Do 
zadań DKRM należało m. in. opiniowanie projektów założeń do projektów ustaw, 
projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych w ramach 
uzgodnień międzyresortowych w zakresie treści projektu i uzasadnienia12. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 9-58, 86-130) 

Do 22 marca 2016 r. w KPRM działał Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do 
spraw Koordynacji Oceny Skutków Regulacji, do zadań którego należało m. in.  
koordynowanie działalności organów administracji rządowej w zakresie 
dokonywania oceny skutków regulacji oraz zapewnienie ich zgodności 
z Regulaminem pracy Rady Ministrów13. Od 22 czerwca 2016 r. ww. zadania przejął 
Koordynator OSR. Do jego kompetencji należało m. in. przedstawianie stanowiska 
KPRM do OSR, w trybie określonym w § 42 ust. 1 pkt 1 Regulaminu RM.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 185-189)  

                                                      
7 Dalej: Wykaz. 
8 Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi KPRM, wprowadzonymi zarządzeniami Szefa KPRM: nr 2 z 21 lutego 2008 r. ze 
zm. i nr 1 z 1 lutego 2016 r. ze zm. oraz zgodnie z wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi DOSR z 30 lipca 2014 r., 
21 października 2015 r., 25 kwietnia 2016 r. i z 21 czerwca 2016 r. 
9 Utworzony na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu: 
Nr 51 z dnia 8 maja 2008 r. i Nr 16 z dnia 2016 r. Dalej: Zespół. 
10 Wydział Programu Prac Rządu do 20 października 2015 r., a od 21 października 2015 r.  Wydział ds. Wykazu Prac Rady 
Ministrów. 
11 Dalej: DKRM. 
12 Zgodnie z wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi DKRM z 15 kwietnia 2014 r., 30 lipca 2015 r., 17 lutego 2016 r. 
ze zm. 
13 Regulamin pracy Rady Ministrów przyjęty uchwałą nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. (M.P. z 2013 r., 
poz. 979). W okresie objętym kontrolą treść Regulaminu pracy Rady Ministrów uległa zmianie na mocy uchwały nr 62 Rady 
Ministrów z 1 czerwca 2016 r. (M. P. z 2016 r., poz. 494). Dalej: Regulamin RM. 
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W okresie objętym kontrolą w strukturze KPRM funkcjonował Departament Analiz 
Strategicznych, do zadań którego należało m.in. tworzenie, opis i obsługa modeli 
oraz innych narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów 
społeczno-gospodarczych, a także wykonywanie analiz w celu określenia 
optymalnego kształtu wybranych interwencji publicznych lub wsparcia w tym 
zakresie organów wiodących (np. ministerstw). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 9-58, 142-161)  

Zadania z zakresu konsultacji publicznych prowadzonych w ramach oceny wpływu, 
od 29 lipca 2015 r. realizował Wydział Koordynacji Konsultacji Publicznych, 
umiejscowiony w Departamencie Kontroli i Nadzoru14. Od 1 lutego 2016 r. ww. 
zadania przejął Wydział Konsultacji Publicznych w DOSR15. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 9-58, 72-85, 131-141)   

W okresie objętym kontrolą obowiązujące w KPRM procedury w zakresie trybu 
i zasad postępowania przy dokonywaniu oceny wpływu do projektów 
procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego zostały uregulowane 
w  wewnętrznych regulaminach organizacyjnych DOSR i DKRM, opisach stanowisk 
pracowników wykonujących zadania z zakresu oceny wpływu, zarządzeniu Szefa 
KPRM w sprawie trybu przygotowywania stanowiska Szefa KPRM do dokumentów 
otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych16 oraz w dokumencie 
opisującym schemat postępowania przy opiniowaniu OSR/TR „Uzgodnienia 
międzyresortowe. Repozytorium dokumentów DKRM”. Ponadto przy opiniowaniu 
OSR wykorzystywano m. in. Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz 
konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego oraz 
wyjaśnienia do formularzy OSR i TR. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 59-130, 198-265, 314-339,  tom III str. 119-123)  

W praktyce głównym zadaniem KPRM z zakresu oceny wpływu była weryfikacja 
treści OSR lub TR na trzech etapach rządowego procesu legislacyjnego: wpisu 
projektu dokumentu do Wykazu, uzgodnień międzyresortowych oraz Stałego 
Komitetu Rady Ministrów17. 

Pierwsza weryfikacja TR lub OSR prowadzona była na etapie zgłoszenia projektu do 
Wykazu. Przed dokonaniem wpisu wyznaczeni do tego pracownicy DOSR, na 
potrzeby Zespołu, dokonywali analizy i opiniowania ww. dokumentów pod względem 
zakresu i poprawności przeprowadzonej przez ministerstwo (wnioskodawcę) oceny 
wpływu. Na tej podstawie Zespół wnioskował o uzupełnienie ewentualnych braków 
lub rekomendował dokonanie pogłębionej oceny wpływu.  
Przygotowanie stanowiska Szefa KPRM do dokumentów otrzymanych w ramach 
uzgodnień międzyresortowych koordynował Dyrektor DKRM. Pismo ministerstwa 
przekazujące projekt do uzgodnień (wraz z uzasadnieniem i OSR), DKRM 
udostępniał wyznaczonym pracownikom Kancelarii na portalu KPRM. Uprawnieni 
pracownicy DOSR dokonywali analizy OSR, w szczególności poprzez sprawdzenie 
kompletności dokumentu, poprawności metodologicznej i rachunkowej, 
adekwatności i szczegółowości zaprezentowanych danych, spójności, 
wiarygodności i poprawności źródeł danych. Zaakceptowane przez kierownictwo 
DOSR wyniki analizy były następnie przekazywane drogą elektroniczną do DKRM, 

                                                      
14 Zarządzenie Nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wewnętrzny regulamin organizacyjny 
Departamentu Kontroli i nadzoru zatwierdzony 30 lipca 2015 r. 
15 Zarządzenie Nr 1 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wewnętrzne Regulaminy Organizacyjne Departamentu 
Oceny Skutków Regulacji z: 25 kwietnia 2016 r. i 21.06.2016 r. 
16 Zarządzenie Nr 20 z 29 grudnia 2011 r., zmienione zarządzeniami: Nr 6 z 15 marca 2013 r., Nr 8 z 25 marca 2014 r. i Nr 10 
z 8 maja 2015 r. 
17 Dalej: SKRM. 
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który przygotowywał projekt stanowiska KPRM (obejmujący ewentualne uwagi 
DOSR i DKRM18). Stanowisko KPRM zgłaszane na etapie uzgodnień było 
podpisywane przez Szefa KPRM, a od 22 czerwca 2016 r.19 przez Koordynatora 
OSR20.  
Na etapie SKRM właściwi pracownicy DOSR dokonywali weryfikacji treści OSR pod 
kątem realizacji uwag zgłoszonych w stanowisku KPRM z etapu uzgodnień21. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 314-362, tom III str. 52-53, 119-123)  

1.2. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w DOSR zatrudnionych było 9 
pracowników, którym przypisano zadania z zakresu opiniowania i sporządzania TR 
i OSR, natomiast na 20 października 2016 r. 8 pracowników (w tym 7 pracowników 
realizujących ww. zadania przez cały okres objęty kontrolą22). Na koniec 2015 r. 
szkolenia z zakresu oceny wpływu odbyło 7 z ww. 9 pracowników, natomiast na 
koniec 2016 r. wszyscy pracownicy DOSR dokonujących opiniowania TR/OSR 
zostali przeszkoleni w zakresie dokonywania oceny wpływu. 
W latach 2015-2016 czterech pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu  
oceny wpływu, z czego trzy osoby w ramach „Akademii analityka”, a jedna 
w programie stażowym w brytyjskiej instytucji zajmującej się oceną wpływu. Ponadto 
pracownicy DOSR uczestniczący w opiniowaniu TR/OSR podnosili kwalifikacje 
zawodowe m.in. poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych23, kursach, 
szkoleniach i konferencjach24 związanych z problematyką oceny wpływu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 190-266) 

Pracownicy DOSR realizujący w latach 2015-2016 zadania z zakresu oceny wpływu 
zostali wyposażeni w krajowe i zagraniczne wytyczne, w tym m. in.: opracowane 
przez Ministerstwo Gospodarki i przyjęte przez Radę Ministrów „Wytyczne do 
przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego”25, przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji opis 
procedur rządowego procesu legislacyjnego, opracowanie przez KPRM „Narzędzia, 
techniki i metody badań społecznych możliwe do zastosowania w ramach 
pogłębionych konsultacji publicznych projektów rządowych aktów normatywnych”26, 
wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw, opracowanie Komisji Europejskiej „Better Regulation 
Guidelines” i „Better Regulation Toolbox”27 oraz obowiązujące w Wielkiej Brytanii 
„Better Regulation Framework manual – Practical Guidence for UK Government 
Officials”. Pracownicy DOSR wykorzystywali ogólnodostępne bazy danych, w tym 
m. in. bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat, OECD, Banku 
Światowego (World Bank Open Data), Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, serwisu informacji 
prawniczej LEX, rejestrów Komisji Nadzoru Finansowego, Systemu Informacji 
Oświatowej, Portalu Statystycznego ZUS. Ponadto, dla celów dokonywania oceny 
wpływu istniała możliwość wykorzystania informacji ujętych w sprawozdaniach, 

                                                      
18 Uwagi zgłaszane przez DKRM dotyczyły przede wszystkim treści projektu dokumentu i uzasadnienia. 
19 W związku ze zmianą od 1 czerwca 2016 r., § 29 Regulaminu RM. 
20 W przypadku znacznej zmiany treści projektu, może być on przesłany do ponownych uzgodnień, w ramach których KPRM 
jest uprawniony do przedstawienia stanowiska do OSR.  
21 W przypadku procedowania projektu z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, pracownicy 
DOSR dokonywali analizy OSR na etapie SKRM. 
22 Nie uwzględniono pracowników DOSR zajmujących stanowiska kierownicze (dyrektora i wicedyrektorów). 
23 Przykładowo Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, studia podyplomowe na kierunku 
administracja publiczna lub europejskie studia ekonomiczne. 
24 Przykładowo szkolenia i konferencje z zakresu: ujednolicenia sposobu formatowania projektów aktów normatywnych; 
podstaw pracy na danych źródłowych; analizy danych niekompletnych; raportowania danych statystycznych za pomocą 
programu R; zasobów informacyjnych systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania. 
25 Dostępne od maja 2015 r. 
26 Dostępne od grudnia 2015 r. 
27 Obydwa dokumenty dostępne od maja 2015 r. 
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dokumentach budżetowych oraz raportach publikowanych m. in. przez ministerstwa, 
jednostki podległe i nadzorowane przez KPRM (np. przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznej i Taryfikacji, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska), 
instytuty naukowe i badawcze (Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych), wyniki kontroli publikowane przez instytucje kontrolne. W przypadku 
potrzeby pozyskania danych będących w dyspozycji innego podmiotu, uprawnienie 
do kierowania pisma w tej sprawie posiadał dyrektor/zastępca dyrektora właściwej 
komórki organizacyjnej lub nadzorujący tę komórkę członek Kierownictwa KPRM.  
Narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do przeprowadzania analiz 
i statystyki były: pakiet MS Office (w szczególności MS Excel, służący do budowania 
prostych modeli ekonomicznych oraz weryfikacji obliczeń przedstawionych w OSR 
lub TR), program SPSS (służący operacjom wymagającym przeprowadzenia 
obliczeń z wykorzystaniem dużej ilości danych) oraz program Vision (umożliwiający 
prezentację procesów i ich wizualizację, pozwalający na tworzenie map 
procesów)28.  

W okresie objętym kontrolą KPRM dysponował, stworzonymi przez DAS, 20 
zaawansowanymi narzędziami analitycznymi, z czego 13 było udostępnionych 
pracownikom KPRM, a 7 było w fazie testowania. Narzędzia analityczne ogólnego 
zastosowania umożliwiały m. in. wizualizacje danych (narzędzie rysowania 
wykresów oraz narzędzie rysowania map Polski i Europy), imputację brakujących 
danych, optymalizację, przyznawanie wag niereprezentatywnej próbie, analizowanie 
i programowanie długookresowych trendów w szeregach czasowych. Wśród modeli 
i narzędzi umożliwiających analizę konkretnych zagadnień tematycznych KPRM 
dysponował m. in.: narzędziem umożliwiającym weryfikację wariantów produkcji 
energii elektrycznej oraz określenie optymalnej kosztowo struktury produkcji 
(optymalny mix energetyczny), narzędziem do rankingowania Powiatowych 
Urzędów Pracy, modelem służącym do tworzenia długoterminowych prognoz dla 
systemu zabezpieczeń społecznych (model kohortowy DAS). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 629-654, tom III str. 252-255)  

W okresie objętym kontrolą KPRM nie zlecał podmiotom zewnętrznym prac 
związanych z przygotowaniem analiz, ekspertyz lub innych opracowań na potrzeby 
dokonywanej oceny wpływu. Dyrektor Biura Budżetowo – Finansowego KPRM 
wyjaśniła, że w latach 2015-2016 (do 15 listopada) komórki organizacyjne Kancelarii 
nie występowały o zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące wykonania usług 
zewnętrznych w ww. zakresie oraz w związku z realizacją zadań wynikających 
z Programu „Lepsze Regulacje 2015”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 363-364, tom III str. 11, 52-54) 

1.3. W latach 2015-2016 (do dnia 20 października) w KPRM nie przeprowadzono 
kontroli i audytów wewnętrznych dotyczących realizacji zadań w związku 
z dokonywaniem oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 2) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KPRM w zbadanym 
zakresie. Obowiązujące w KPRM w latach 2015-2016 rozwiązania organizacyjno-
proceduralne pozwalały na prawidłową realizację zadań z zakresu oceny wpływu 
w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Zadania z zakresu opiniowania TR 
i OSR realizował wyznaczony do tego departament DOSR, którego pracownicy 
zostali wyposażeni w narzędzia wykorzystywane do procesu analitycznego. 

                                                      
28 Program był dostępny w DOSR do listopada 2016 r. 
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Obowiązujące w KPRM procedury wewnętrzne z zakresu oceny wpływu pozwalały 
na prawidłową realizację zadań, były kompletne i spójne. Struktura organizacyjna 
KPRM, w tym współpraca oraz podział zadań między DKRM, DAS i DOSR,  
umożliwiała dokonanie kompleksowej oceny dokumentów będących przedmiotem 
rządowego procesu legislacyjnego. 

2. Realizacja wybranych zadań związanych 
z dokonywaniem oceny wpływu w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego 

2.1. W okresie objętym kontrolą Szef KPRM/Koordynator OSR, w ramach uzgodnień 
międzyresortowych, zaopiniował: 

 17 TR/OSR do projektów założeń projektów ustaw (10 w 2015 r. i 7 w 2016 r.); 

 9 OSR do projektów ustaw opracowanych na podstawie projektów założeń 
(wszystkie w 2015 r.); 

 222 OSR do ustaw opracowanych bez uprzedniego przyjęcia założeń (65 
w 2015 r. i 157 w 2016 r.); 

 2 922 OSR do projektów rozporządzeń ministra (2 118 w 2015 r. i 804 w 2016 r.); 
(dowód: akta kontroli tom I str. 365-387)  

Ponadto, w latach 2015-2016 (do 20 października) pracownicy DOSR na etapie 
wpisu do Wykazu, na potrzeby Przewodniczącego Zespołu, dokonali analizy ogółem 
408 TR/OSR (239 w 2015 r. i 169 w 2016 r.). Zespół rekomendował pogłębioną 
ocenę wpływu w przypadku jednego projektu29. 

W okresie objętym kontrolą Szef KPRM dokonywał oceny OSR w trybie § 32 
Regulaminu RM (tj. przed skierowaniem projektów do uzgodnień, konsultacji 
publicznych lub opiniowania) w zakresie 3 projektów30. W ww. okresie Szef KPRM 
nie sporządzał ocen skutków regulacji, w trybie określonym w § 29 ust. 3 
Regulaminu RM (tj. do projektu opracowanego przez inny organ). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 5-7, 144-156) 

Szczegółową analizą objęto działania KPRM z zakresu oceny wpływu w stosunku 
do 1031 z 20 projektów ustaw i założeń badanych w ramach niniejszej kontroli 
w pozostałych czterech jednostkach, tj. czterech ministerstwach32.  

Wszystkie skontrolowane projekty dokumentów rządowych zostały wpisane do 
Wykazu, w tym 6 na posiedzeniu Zespołu, dwa w trybie obiegowym oraz dwa na 
mocy decyzji Przewodniczącego Zespołu.  

Do 8 wniosków o wprowadzenie projektu do Wykazu załączono testy regulacyjne 
lub oceny skutków regulacji, zgodnie z §§ 102 ust. 1 i 128 Regulaminu RM, 
a w przypadku projektów procedowanych po nowelizacji Regulaminu RM 
z 1 czerwca 2016 r., zgodnie z § 25 ust. 1a. W pozostałych dwóch przypadkach33 
projekty ustaw zostały wpisane do Wykazu, a Przewodniczący Zespołu nie zwrócił 
się o uzupełnienie wniosków o wpis pomimo, iż nie załączono do nich wymaganych 
Regulaminem RM testów regulacyjnych.  

                                                      
29 Projekt dokumentu programowego „Kierunki działań rządu na rzecz stosowania i upowszechnienia partnerstwa publiczno-
prywatnego w latach 2014-2020”. Projekt ostatecznie nie uzyskał wpisu do Wykazu. 
30 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o kodeksie postępowania cywilnego 
(UD213), projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (RD506), 
projekt ustawy o zdrowiu publicznym (ZD11). 
31 Projekty wpisane do Wykaz w latach 2015-2016 o nr: ZD120, UD95, UD34, UD76, UA56, UD113, UD112, UD216, UD201, 
UD92. 
32 Po pięć projektów z Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
33 Projekty o nr UD34 i UD76 zostały wpisane do wykazu na mocy decyzji Przewodniczącego Zespołu. 
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Przewodniczący Zespołu, Pan Minister Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że wynikało to 
z pilnej potrzeby procedowania ww. projektów. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK wskazuje, że przepisy ówcześnie 
obowiązującego Regulaminu RM nie przewidywały okoliczności uzasadniających 
złożenie wniosku o wpis do Wykazu bez testu regulacyjnego.   

 (dowód: akta kontroli tom II 1-647, str. tom III str. 281) 

Do 3 z 10 badanych projektów Zespół lub pracownicy DOSR zgłosili potrzebę 
uzupełnienia lub poprawy treści TR lub OSR, załączonych do wniosku o wpis do 
Wykazu34. Zgłoszone uwagi miały wpływ na poprawę jakości ww. dokumentów. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 4-6, 288-291, 485, 492) 

W 9 przypadkach z 10 skontrolowanych, projekty zostały skierowane przez 
wnioskodawców (właściwych ministrów) do etapu uzgodnień międzyresortowych 
(w tym do KPRM). Na tym etapie, w ramach wszystkich 9 projektów, wyznaczeni 
pracownicy DOSR dokonali analizy treści formularzy OSR i TR przekazanych przez 
ministerstwa zgonie z wewnętrznymi procedurami.  
Szef KPRM/Koordynator OSR, w trybie §§ 42 ust.1 pkt 1 i 107 ust. 2 pkt 1 
Regulaminu RM, zgłosił uwagi do 535 OSR i jednego TR36 (z 9 projektów poddanych 
analizie), z czego w przypadku 5 uwagi miały charakter merytoryczny, bezpośrednio 
związany ze skutkami społeczno-gospodarczymi projektu, a w przypadku jednego - 
charakter formalny (zachowanie spójności prezentowanych danych oraz uzupełninie 
pustych komórek formularza OSR). KPRM przedstawiał uwagi terminowo, poza 
jednym przypadkiem37 (dzień po terminie wyznaczonym przez ministerstwo). We 
wszystkich przypadkach zgłoszone przez KPRM uwagi wpłynęły na poprawę jakości 
OSR lub TR. DOSR weryfikował realizację zgłoszonych uwag na etapie Stałego 
Komitetu Rady Ministrów, a w przypadku dwóch projektów ponowił prośbę 
o uzupełninie OSR w zakresie wskazanym na etapie uzgodnień.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-647) 

W przypadku 3 z 5 OSR projektów, w zakresie których KPRM zgłosiła uwagi, 
kontrola NIK stwierdziła braki w tych dokumentach: 

 w OSR projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wspierania Rolnictwa (UD113) oraz OSR projektu ustawy 
o Krajowym Ośrodku Wspierania Rolnictwa (UD112), KPRM nie zgłosił 
uwag do pkt 1 OSR (opis rozwiązywanego problemu), mimo iż w OSR 
wnioskodawca nie opisał w sposób precyzyjny istoty rozwiązywanego 
problemu oraz jego praktycznego wymiaru. Zdaniem NIK zapis, iż „obecna 
struktura instytucjonalna wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich (…) nie 
zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce” jest zbyt ogólnikowy i nie pozwala na 
stwierdzenie, co stanowi istotę nieefektywności oraz co dokładnie należy 
zmienić, by zapewnić efektywność w tym zakresie. Koordynator OSR, 
Minister Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że diagnoza stanu faktycznego 
w zakresie systemowego wsparcia rozwoju rolnictwa została określona 
w dokumencie pt. „Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na lata 2015-2019” do którego wnioskodawca odwołał się w uzasadnieniu 
do ww. projektów. W ocenie NIK prezentacja informacji w uzasadnieniu lub 
dokumentach, do których odwołuje się uzasadnienie, nie zwalnia 
wnioskodawcy z rzetelnego, zgodnego z Wytycznymi, wypełnienia 
formularza OSR; 

                                                      
34 Projekty o nr ZD120, UA56, UD216. 
35 Projekty o nr: ZD120, UD95, UD113, UD112, UD216, UD92. 
36 Projekt o nr ZD 120. 
37 Projekt o nr UD216. 
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(dowód: akta kontroli tom II str. 333-469, tom III str. 364) 

 w OSR projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz 
niektórych innych ustaw (UD92) KPRM nie zgłosił uwag do pkt 6 i 7 OSR 
(wpływ na sektor finansów publicznych oraz wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość) w zakresie użycia do wyliczeń cen stałych 
z 2013 r., mimo iż OSR został opracowany w czerwcu 2016 r. Koordynator 
OSR, Minister Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 600-647, tom III str. 365) 

W 2 z 3 OSR projektów, do których KPRM nie zgłosił żadnych uwag na etapie 
uzgodnień międzyresortowych, NIK stwierdziła poniżej opisane braki:  

 w OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(nr UA56), nie wskazano planowanego terminu konsultacji publicznych. 
Pomimo niezgłoszenia uwag przez KPRM, wnioskodawca uzupełnił ww. 
brak w OSR przekazanym na etapie SKRM. Koordynator OSR, Minister 
Henryk Kowalczyk, wyjaśnił, że nie jest możliwe wskazanie przyczyn braku 
uwag KPRM w ww. zakresie; 

(dowód: akta kontroli tom II str. 280-332, tom III str. 363) 

 w OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (nr UD201), w pkt 3 
nie opisano, w jaki sposób problem został rozwiązany w innych krajach, 
w szczególności w krajach członkowskich OECD/UE, w pkt 4 nie 
wymieniono mikro-przedsiębiorców oraz nieprecyzyjnie określono liczbę 
instytucji kontrolnych używając zwrotu „kilkadziesiąt”, a w pkt 6 nie opisano 
założeń przyjętych do obliczeń i źródeł danych kwot dochodów i wydatków 
prognozowanych na lata 2015-2025. Koordynator OSR, Minister Henryk 
Kowalczyk, z uwagi na fakt, iż żadna z osób zajmujących się projektem nie 
jest już pracownikiem KPRM, nie przedstawił powodów braku uwag KPRM 
w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 558-599, tom III str. 294) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw (UD76) 
procedowany był w trybie § 61 ust. 5 Regulaminu RM, tj. z pominięciem etapu 
uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt ustawy po raz pierwszy 
został rozpatrzony przez SKRM na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r. W związku 
ze zgłoszeniem uwag do projektu38, rozpatrzenie dokumentu przesunięto na kolejne 
posiedzenie SKRM, które odbyło się 3 czerwca 2016 r. Ostatecznie SKRM przyjął 
projekt i rekomendował go Radzie Ministrów na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 
2016 r. Koordynator OSR, Minister Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że zastosowanie 
trybu z § 61 ust. 5 Regulaminu RM wynikało z wrażliwości materii regulowanej 
projektem oraz z próby ograniczenia nacisków podmiotów zainteresowanych 
regulacją.  

Nie kwestionując zasadności zastosowania ww. trybu, NIK pragnie zwrócić uwagę, 
iż w przypadku 2 z 3 posiedzeń SKRM, na których rozpatrywano ww. projekt, KPRM 
ustalił jednodniowy termin na zgłaszanie uwag. Podmioty uprawnione do ich 
zgłaszania informowały KPRM, że ze względu na jednodniowy termin, szeroki 
zakres regulacji oraz brak uzgodnień międzyresortowych, dokumentacja nie mogła 
zostać poddana pogłębionej analizie, np. Szef CBA wyraził przekonanie, iż „(…) 
w ocenie CBA w przypadku tej regulacji niedopuszczalna jest rezygnacja 

                                                      
38 Uwagi zgłosili m.in: Minister Cyfryzacji, Prezes RCL, Minister Sportu i Turystyki, Szef CBA, Szef ABW, Minister 
Sprawiedliwości, Minister Rozwoju, Minister Skarbu Państwa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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z pogłębionej konsultacji rozwiązań zarówno przez organy administracji, organy 
ścigania, jak i podmioty społeczne zainteresowane działalnością na rynku gier 
hazardowych.”  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 120-279, tom III str. 283-284) 

2.2. W KPRM, w okresie objętym kontrolą, nie obowiązywały regulacje wewnętrzne 
wyznaczające formalne ramy proceduralne koordynacji sporządzania OSR, o której 
mowa w § 29 ust. 1 Regulaminu RM. Proces koordynacji oparty był na bieżącym 
monitoringu i analizie zapotrzebowania administracji rządowej w zakresie wsparcia 
w obszarze OSR.   

Jednym z głównych działań podjętych w ww. zakresie była realizacja projektu pn. 
„Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”39. Celem projektu 
było zapewnienie wsparcia w doskonaleniu funkcjonowania systemu oceny wpływu i 
procesu tworzenia polityk publicznych w administracji rządowej. KPRM zakończył 
realizację projektu w październiku 2015 r. W efekcie jego realizacji opracowano  
m.in. zalecenia Szefa Służby Cywilnej dla dyrektorów generalnych urzędów 
w przedmiocie sposobów wzmacniania potencjału analitycznego administracji 
rządowej40.  

W ramach projektu KPRM zorganizował długookresowe41 szkolenie specjalistyczne 
dla pracowników urzędów administracji rządowej pn. „Akademia Analityka”. 
Szkolenie ukończyło 107 osób42 i obejmowało ono m. in. zagadnienia z zakresu 
oceny wpływu oraz syntezy i analizy danych. Dla 9 wybranych uczestników 
Akademii Analityka43 zorganizowano 6 tygodniowe staże w instytucjach zajmujących 
się oceną wpływu regulacji w państwach OECD44, których celem było pogłębienie 
wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny wpływu.  

W październiku 2016 r. KPRM rozpoczął realizację kolejnego projektu z zakresu 
oceny wpływu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji45. W ramach projektu 
zaplanowano przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i przygotowanie 
międzyresortowego programu szkoleniowego z zakresu konsultacji publicznych, 
organizację długookresowych specjalistycznych szkoleń analitycznych46 w ramach 
Akademii Oceny Skutków Regulacji i Akademii Konsultacji Publicznych, które mają 
objąć 165 pracowników administracji publicznej oraz organizację szkoleń 
ustawicznych dla 265 pracowników administracji publicznej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 388-522, tom III str. 110-118) 

KPRM w 2015 r., oprócz staży zorganizowanych w ramach Akademii Analityka, 
współorganizowała staże w brytyjskich instytucjach rządowych zajmujących się 
oceną wpływu, w których uczestniczyły 3 osoby – po jednym przedstawicielu 
z KPRM, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Staż 
miał na celu zapoznanie się z procesem ocen skutków regulacji w Wielkiej Brytanii 

                                                      
39 Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
40 Ponadto w ramach projektu opracowano: ekspertyzę dotyczącą potencjału analitycznego kadr administracji rządowej, raport 
dotyczący wdrożenia specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego dla analityków, międzyresortowy program szkoleniowy, 
zasady tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla analityków, zbiór dobrych praktyk dotyczących procesu 
tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla analityków. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne na 
stronie internetowej https://dsc.kprm.gov.pl/wzmocnienie-potencjalu-analitycznego-administracji-publicznej. Zalecenia zostały 
przekazane dyrektorom generalnym urzędów administracji rządowej przez Szefa Służby Cywilnej 12 grudnia 2014 r. 
41 Szkolenie w wymiarze 120 godzin dydaktycznych na osobę. 
42 Szkolenie ukończyli pracownicy 17 ministerstw i urzędów centralnych, największa grupę (59 osób) stanowili pracownicy 
Ministerstwa Finansów. 
43 W stażach uczestniczyło 6 przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Gospodarki, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
44 W wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. 
45 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja i Rozwój 2014-2020. 
46 W formie studiów podyplomowych. 
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oraz wykorzystanie zdobytych doświadczeń na gruncie polskiej praktyki 
legislacyjnej47. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 523-534, tom III str. 110-118) 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą, z inicjatywy KPRM zorganizowano szkolenie 
dla pracowników urzędów administracji rządowej nt. wdrażania specjalistycznych 
ścieżek rozwoju zawodowego dla analityków administracji rządowej (we wrześniu 
2015 r.)48 oraz cztery warsztaty z zakresu oceny wpływu, dotyczące ocen skutków 
regulacji opracowywanych w Ministerstwie Środowiska (w kwietniu 2015 r. oraz w 
listopadzie 2016 r.), w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w czerwcu 
2015 r.) oraz w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w październiku 
2015 r.)49. 

W ramach koordynacji sporządzania OSR, w okresie objętym kontrolą, KPRM 
zorganizowała spotkania z podmiotami przeprowadzającymi ocenę wpływu, w tym 
m. in. w kwietniu 2015 r. spotkanie z członkami Zespołów OSR na temat 
doświadczeń ze staży zagranicznych współorganizowanych przez KPRM. Podczas 
spotkania przedstawiciele KPRM, MG i MF podzieli się wiedzą na temat procesu 
OSR w Wielkiej Brytanii, wnioskami i rekomendacjami w zakresie dalszych działań 
na rzecz usprawniania procesu oceny wpływu. 

KPRM zapewniał wsparcie eksperckie w zakresie sporządzania OSR do 
konkretnych projektów. W tym celu, we wrześniu 2016 r., oddelegowano pracownika 
DOSR do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w celu wsparcia prac 
analitycznych nad OSR do projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz 
przeprowadzono pogłębione konsultacje robocze 10 projektów50. Ponadto, 
przedstawiciele DOSR uczestniczyli w spotkaniach roboczych w ministerstwach 
poświęconych pracom nad treścią wybranych OSR51. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 655-659, tom III str. 110-118, 458-512) 

W celu wsparcia procesów analitycznych w ministerstwach, KPRM udostępniał 
w ramach Wspólnej Platformy Intranetowej52 zaawansowane narzędzia analityczne, 
stworzone przez DAS (szczegóły na str. 6 wystąpienia pokontrolnego). W okresie 
objętym kontrolą uprawnienia do korzystania z WPI posiadały łącznie 32 
ministerstwa i urzędy centralne. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 632-649, tom III str.  378-418, 527-528) 

Od lipca 2015 r. KPRM realizował zadania z zakresu konsultacji publicznych, które 
zakładały m. in. monitoring i ewaluację procesu konsultacji publicznych, koordynację 
prac nad wykorzystaniem systemów informatycznych do wsparcia konsultacji 
publicznych, upowszechnianie informacji o nowoczesnych metodach konsultacji 
publicznych. 

Monitorując jakość konsultacji publicznych, KPRM dokonał w 2015 r. przeglądu 
przebiegu procesu legislacyjnego wybranych aktów prawnych Ministerstw Pracy i 
Polityki Społecznej, Gospodarki, Administracji i Cyfryzacji oraz Środowiska, pod 
kątem realizacji podstawowych wymogów konsultacji publicznych określonych 

                                                      
47 W latach 2013-2016 w stażach w Wielkiej Brytanii wzięło udział łącznie 25 osób z KPRM i 10 ministerstw (MAiC, MEN, MF, 
MG, MNiSW, MSZ, MS, MT, MBiGW, MZ). 
48 Przeszkolono 18 pracowników z 15 ministerstw i urzędów centralnych. 
49 W szkoleniach uczestniczyli członkowie Zespołu OSR oraz osoby przygotowujące projekty aktów normatywnych 
w ministerstwie. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz z warsztatów. Podczas szkolenia były omawiane 
zagadnienia dotyczące procesu legislacyjnego i sposobów prezentacji skutków na formularzach OSR i TR. Materiały 
szkoleniowe zawierały prezentacje na temat OW oraz studia przypadków na potrzeby warsztatów. 
50 W tym 4 w 2015 r. i 6 z 2016 r. 
51 OSR projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oraz OSR ex post ustawy refundacyjnej. 
52 Dalej: WPI. 
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w Regulaminie RM53. We wnioskach z analizy wskazano m. in. na potrzebę 
wzmocnienia roli KPRM w procesie konsultacji publicznych.  

Bieżący monitoring jakości konsultacji publicznych, w okresie objętym kontrolą, 
prowadzono w ramach opiniowania OSR54. W wyniku przeprowadzonych w tym 
zakresie analiz Zespół ds. Programowania Prac Rządu, w latach 2015-2016 
rekomendował pogłębione konsultacje publiczne w odniesieniu do czterech 
projektów ustaw55. Propozycje ministerstw w ww. zakresie zostały zaopiniowane 
przez pracowników Wydziału Konsultacji Publicznych. 

W okresie objętym kontrolą KPRM podjęła starania mające na celu przeniesienie 
portalu konsultacje.gov.pl z gestii Ministerstwa Gospodarki do KPRM, jednak nie 
wypracowano ostatecznych uzgodnień w tym zakresie.  

W grudniu 2016 r. Minister - Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, skierował 
do ministerstw pismo przypominające o wadze konsultacji publicznych w rządowym 
procesie legislacyjnym i konieczności przestrzegania wymogów określonych w 
Regulaminie pracy Rady Ministrów.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 161-245) 

2.3. W 2015 r. KPRM zakończyła realizację zadań Programu „Lepsze Regulacje 
2015”, osiągając przypisane wskaźniki dla oceny realizacji Programu. W ramach 
podzadania I.A.3 „Doskonalenie procesu programowania prac Rządu”, Kancelaria 
koordynowała opracowywanie Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rządu. 
W wyniku podjętych działań w 2015 r. Rada Ministrów przyjęła 97% (z zakładanych 
80%) projektów ustaw i założeń wpisanych do Wykazu56. W ramach podzadania 
I.B.9. „Przygotowanie okresowych OSR ex post” Kancelaria pełniła rolę podmiotu 
współpracującego z Ministerstwem Gospodarki w zakresie przygotowania 20 ocen 
funkcjonowania ustawy (OSR ex-post). W 2015 r. Zespół do spraw Programowania 
Prac Rządu przyjął 9 takich dokumentów57. W ramach zadania I.B.10 „Szkolenia z 
zakresu oceny wpływu” z inicjatywy KPRM w 2015 r., przeszkolono z zakresu 
analizy 107 pracowników administracji rządowej, a 12 odbyło staże zagraniczne 
w instytucjach zajmujących się oceną wpływu (9 w ramach projektu Akademia 
Analityka oraz 3 w ramach staży organizowanych cyklicznie w Wielkiej Brytanii)58. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 535-628) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Na mocy decyzji Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac 
Rządu, 2 z 10 projektów poddanych kontroli, zostały wpisane do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pomimo iż do wniosku o wpis do 
Wykazu organy wnioskujące nie załączyły testów regulacyjnych, o których mowa 
z § 128 w związku z § 102 regulaminu RM . 

2. W 5 z 9 projektów skierowanych do etapu uzgodnień międzyresortowych 
stwierdzono niezgłoszenie przez KPRM uwag do OSR pomimo następujących 

                                                      
53 Analiza objęła 453 projekty opublikowane w portalu RCL (założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz rozporządzenia) 
i wykazała m. in. że w przypadku 10% przeanalizowanych ustaw i 22% przeanalizowanych rozporządzeń resorty nie 
prowadziły konsultacji lub nie opublikowały wymaganych dokumentów w tym zakresie. Na potrzeby analizy przyjęto, że 
nieopublikowanie raportu z konsultacji oznacza, że go nie było.  
54 Na etapie wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na etapie uzgodnień międzyresortowych 
oraz na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. 
55 Do 1 projektu w 2015 r. oraz 3 projektów w 2016 r. 
56 Ponadto w wyniku prac Zespołu do Wykazu nie uzyskało wpisu 26 z 186 projektów ustaw i założeń zgłoszonych w 2015 r., a 
w zakresie 25 Zespół zawnioskował o przeprowadzenie dodatkowych analiz lub uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. 
57 Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Programu „Lepsze Regulacje 2015” za lata 2012-2013 Ministerstwo sporządziło 11 
OSR ex post, co w sumie z 9 OSR ex post przyjętymi przez Zespół w 2015 r. daje zakładaną wartość realizacji wskaźnika dla 
zadania I.B.9.  
58 W całym okresie realizacji podzadania I.B.10, tj. w latach 2013-2015, przeszkolono z zakresu oceny wpływu łącznie 630 
osób, w tym z inicjatywy KPRM 289 osób.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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braków tych dokumentów: nieprecyzyjnie opisanego problemu rozwiązywanego 
regulacją (w OSR projektów UD112 i UD113), użycia do wyliczeń nieaktualnych 
cen stałych (w OSR projektu UD92), braku wskazania planowanego terminu 
konsultacji publicznych (w OSR projektu UA56), braku opisu w jaki sposób 
problem został rozwiązany w innych krajach, niepełnej informacje w zakresie 
podmiotów na które oddziałowej projekt oraz braku opisu założeń przyjętych do 
obliczeń i źródeł danych prognozowanych kwot dochodów i wydatków (w OSR 
projektu UD201). 

W przypadku 2 z 3 posiedzeń SKRM, na których rozpatrywano projekt ustawy 
o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw (UD76), KPRM ustalił 
jednodniowy termin na zgłaszanie uwag przez uprawnione do tego podmioty. 
Zdaniem NIK, w przypadku świadomej rezygnacji z etapu uzgodnień, konsultacji 
publicznych i opiniowania oraz ze względu na szeroki zakres oraz szczególną wagę 
regulacji, KPRM powinien ustalić dłuższy termin na zgłoszenie uwag do projektu, 
który po raz pierwszy był przedmiotem obrad na posiedzeniu SKRM. Znaczące 
skrócenie czasu na zgłoszenie uwag do projektu, jego uzasadnienia i OSR 
ogranicza możliwość dokonania pogłębionej analizy przez poszczególnych 
uczestników procesu legislacyjnego, co stwarza ryzyko jego nieefektywności. Na 
ryzyko takie wskazywały również podmioty uprawnione do zgłaszania uwag. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KPRM w badanym 
obszarze. W okresie objętym kontrolą Kancelaria w sposób prawidłowy realizowała 
przypisane jej zadania z zakresu oceny wpływu. Uwagi zgłaszane do treści OSR 
i TR były zasadne i wpływały na poprawę jakości ww. dokumentów. W całym okresie 
objętym kontrolą KPRM realizował działania koordynujące sporządzanie OSR. Na 
podkreślenie zasługują działania KPRM w zakresie: organizacji specjalistycznych 
szkoleń analitycznych dla pracowników administracji rządowej oraz organizacji staży 
w zagranicznych instytucjach realizujących zadania z zakresu oceny wpływu.  

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące m. in. niezgłaszania uwag do OSR 
pomimo ich braków, w ramach opiniowania tych dokumentów na etapie uzgodnień, 
ze względu na charakter i skalę nie miały wpływu na ocenę KPRM w badanym 
zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli59 
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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 
                                                      
59 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia                                    2017 r. 

  
  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 
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