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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 

Kontrolerzy 1. Rafał Sowa, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/88/2016 z 24 października 2016 r. i nr LWA/123/2016 z 6 grudnia 2016 r.  

2. Michał Musioł, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/122/2016 
z 6 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli: Tom I, str.1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 

00‐513 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(dowód: akta kontroli: Tom I, str.47) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie NIK,2 zarówno struktura organizacyjna Ministerstwa jak i regulacje 
wewnętrzne stwarzały ramy dla prawidłowego dokonywania oceny wpływu3. 
Regulamin organizacyjny Ministerstwa oraz zarządzenie z 2014 r. w sprawie 
prowadzenia prac legislacyjnych4, zobowiązywały komórki inicjujące prace nad 
projektem aktu normatywnego do dokonywania oceny przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych jeszcze przed opracowaniem tych dokumentów. 
Stwarzały także formalną możliwość współpracy komórek organizacyjnych 
Ministerstwa praktycznie na każdym etapie dokonywania oceny wpływu, 
w szczególności już na etapie dokonywania oceny przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych, a nie tylko na etapie tworzenia projektów dokumentów. 
W Ministerstwie wprowadzono dodatkowe rozwiązania organizacyjne, mające na 
celu zapewnienie odpowiedniej jakości dokonywanej OW, tj. zapewniono udział 
w dokonywaniu tej oceny Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz5, a także 
utworzono Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji6. Oceniając pozytywnie 
współpracę departamentów wiodących z pozostałymi komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa, NIK wskazuje jednocześnie na ograniczoną rolę Zespołu ds. OSR 
w podnoszeniu jakości OW. O ile DAE miał faktyczny wpływ na dokonywanie oceny 
wpływu, w tym w szczególności na opracowywanie Testu Regulacyjnego7 lub Oceny 

                                                      
1 Dalej także Ministerstwo lub MRPiPS. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

3 Ocena wpływu, dalej także OW – proces analityczny wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań 
regulacyjnych poprzez dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań konkretnego problemu oraz 
potencjalnych skutków (kosztów i korzyści) ich wprowadzenia. OW jest dokonywana przy udziale interesariuszy i trwa do 
momentu przyjęcia aktu prawnego.  

4 Regulamin organizacyjny Ministerstwa z 27 czerwca 2013 r. przyjęty zarządzeniem nr 21 Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. Urz. MPiPS z 2013 r. poz. 22) oraz z 30 sierpnia 2016 r. przyjęty zarządzeniem nr 41 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 41), zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego MPiPS z 8 lipca 2014 r w sprawie 
prowadzenia prac legislacyjnych w MPiPS zmienione zarządzeniem nr 12 z 2 sierpnia 2016 r. 

5 Dalej także „DAE”. 
6 Dalej także Zespół ds. OSR. 
7 Dalej także TR. 
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Skutków Regulacji8, to rola Zespołu polegała głównie na opiniowaniu dokumentu 
OSR, przy czym zadanie to nie było realizowane w pełni skutecznie. W latach 2015-
2016 Zespół ds. OSR zgłosił uwagi do niespełna 40% opracowywanych projektów 
ustaw i założeń do ustaw, nie zgłaszał również uwag do przypadków nierzetelnego 
sporządzania OSR. Nie stwierdzono również, aby w przypadku badanych w ramach 
niniejszej kontroli projektów9 Zespół pełnił rolę podmiotu doradzającego komórkom 
organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania TR i OSR, co 
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, miało stanowić jedno z głównych zadań 
Zespołu. 

Kontrola wykazała nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentów towarzyszących 
OW, tj. TR i OSR, co zdaniem NIK, wynikało w dużej mierze z niedostatecznej 
znajomości  „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji 
publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”10 opracowanych 
w 2015 r. (brak przeszkolenia osób odpowiedzialnych za sporządzanie tych 
dokumentów), a także ograniczonego stosowania Wytycznych w praktyce.  

W przypadku 5 badanych projektów kluczowe  działania składające się na proces 
OW obejmujące: identyfikację i analizę problemu, określenie celów regulacji, 
określenie możliwych sposobów realizacji celu oraz analizę kosztów i korzyści 
wybranej opcji działania realizowane były zgodnie z Wytycznymi. Stwierdzone przez 
NIK nieprawidłowości w tym procesie dotyczyły przede wszystkim dwóch elementów 
OW, tj. planowania ewaluacji (w przypadku żadnego z projektów nie uwzględniono 
w ramach ewaluacji przeglądu kosztów i korzyści towarzyszących 
zaproponowanemu rozwiązaniu) oraz dokonywania porównania opcji działania 
i rekomendacji najlepszej z nich (dla trzech projektów11 nie dokonano obliczeń 
kosztów i korzyści dla wszystkich analizowanych rozwiązań). 

W ocenie NIK, nieprawidłowości te wpływały negatywnie na jakość dokonywanej 
OW. W efekcie, w sposób ograniczony został zrealizowany jeden z celów OW, jakim 
jest dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań 
konkretnego problemu oraz potencjalnych skutków ich wprowadzenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozwiązania organizacyjno-proceduralne dotyczące 
przeprowadzania oceny wpływu (OW) w ramach procesu 
legislacyjnego 

1.1 Organizacja procesu dokonywania OW 

1.1.1 W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie funkcjonowały wewnętrzne 
procedury regulujące tryb i zasady postępowania w ramach procesu legislacyjnego, 
obejmujące zadania z zakresu dokonywania oceny wpływu12.  

 (dowód: akta kontroli Tom I, str. 7-33)  

                                                      
8 Dalej także OSR. 
9 Badaniem szczegółowym objęto pięć projektów aktów prawnych z 24 procedowanych w Ministerstwie w latach 2015 – 2016 

tj.: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie 
prac: UD95); Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o 
świadczeniach przedemerytalnych (nr w wykazie prac: UD24); Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych (nr w wykazie prac: UD34); Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (nr w wykazie prac: UA8), Projekt 
założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (nr w wykazie prac: ZD120). 

10 Dalej: „Wytyczne”, o których mowa § 24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. Regulamin pracy 
Rady Ministrów (dalej: Regulamin pracy RM).  

11 Projekty UD95, ZD120 i UA8. 
12 Regulacje te obejmowały: Regulamin organizacyjny Ministerstwa z 2013 r., zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego 

z 2014 r w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w MPiPS, a także zarządzenie nr 2 MPiPS z 22 stycznia 2014 r. 
w sprawie w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów prowadzonych w MPiPS. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przygotowywaniem projektów ustaw oraz założeń do ustaw zajmowały się 
poszczególne departamenty Ministerstwa, zgodnie z zakresem swojego działania13, 
zwane „komórkami wiodącymi” (§ 3 zarządzenia w sprawie prowadzenia prac 
legislacyjnych), które przed rozpoczęciem prac nad tymi dokumentami były 
zobowiązane do dokonania dla nich oceny przewidywanych skutków (kosztów 
i korzyści) społeczno-gospodarczych14 (§ 4 ww. zarządzenia). Opracowując projekt 
dokumentu, komórka wiodąca mogła żądać niezbędnych konsultacji merytorycznych 
od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa (§ 6 ust. 1 pkt 1). Ponadto, 
opracowując projekty TR lub OSR, tj. dokumentów tworzonych w ramach 
dokonywania OW odzwierciedlających wyniki prac analitycznych prowadzonych 
w ramach oceny, komórka wiodąca była zobowiązana do współpracy z DAE oraz 
Zespołem ds. OSR. Komórka wiodąca była również odpowiedzialna za 
przeprowadzenie i przebieg konsultacji publicznych. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 8-11,32)  

Analiza dokumentacji pięciu badanych projektów aktów normatywnych wykazała, że 
we wszystkich przypadkach departament pełniący rolę komórki wiodącej 
współpracował z DAE, a także innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz 
Zespołem ds. OSR, przy czym odbywało się to na różnych etapach i w różnym 
zakresie. Współpraca z DAE obejmowała pozyskiwanie danych niezbędnych dla 
dokonania oceny skutków społeczno-gospodarczych i opiniowanie TR (projekty 
ZD120, UD24 i UA8, UD95) i OSR (UD95, UD24 i UA8), natomiast współpraca 
z Zespołem polegała głównie na opiniowaniu OSR i w przypadku założeń, 
opiniowanie TR (UD95, ZD120, UD34, UD24, UA8)15. Na przykład, dla projektu 
oznaczonego symbolem UD95, merytoryczny wkład do TR i OSR zapewniły, oprócz 
wiodącego Departamentu Prawa Pracy, dwa inne Departamenty: Departament 
Rynku Pracy – w zakresie swojej właściwości oraz DAE w zakresie dotyczącym 
wpływu na sektor finansów publicznych i podmioty objęte regulacją. Jednak to 
departament wiodący odpowiadał za opracowania projektu aktu normatywnego, TR, 
OSR, a także za przeprowadzenie uzgodnień i konsultacji. Ewentualne uwagi 
składane były do departamentu wiodącego skąd przekazywane były16 do innych 
komórek organizacyjnych Ministerstwa.  

 (dowód: akta kontroli Tom I, str. 80-83, 304-314, Tom II, str. 61, 65, 67, Tom IV str. 
13, 72, 235, 257) 

1.1.2 W Ministerstwie powołano Zespół ds. OSR, do zadań którego należało m.in. 
zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej opracowywanych w Ministerstwie TR 
i OSR oraz doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie 
metodologii opracowywania TR i OSR. Skład Zespołu ulegał zmianom, wchodzili do 
niego pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa (od 10 do 
12 osób), powoływani imiennie zarządzeniem Ministra. W przypadku dwóch 
analizowanych projektów członkowie Zespołu jednocześnie pracowali nad 
sporządzeniem opiniowanego przez Zespół projektu17 albo zatwierdzali opinie jako 
dyrektorzy departamentów, w których opracowywano projekt18. 

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 63-73, 82, 265, 304) 

Z przedstawionych do kontroli dokumentów oraz wyjaśnień pracowników 
Ministerstwa wynika, że w przypadku badanych projektów rola Zespołu polegała 
głównie na dokonywaniu oceny dokumentu OSR (w przypadku czterech projektów 

                                                      
13 Zgodnie z § 16 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa z 27 czerwca 2013 r. 
14 Ocena, o której mowa w § 24 ust. 3 Regulaminu pracy RM, stanowiąca element OW. 
15 W projektach UD24, UA8 Zespół nie zgłosił uwag. 
16 Formalnym pismem Dyrektora lub poprzez e-mail od pracownika. 
17 Jak w przypadku projektu UD24 (przy którym pracował pan. M. Z. – pracownik DAE i jednocześnie członek Zespołu ds. 

OSR). 
18 Projekt UD34 opracowany przez Departament Ubezpieczeń Społecznych – członkiem Zespołu był Dyrektor Departamentu.  
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ustaw19) lub TR (w przypadku jednego projektu założeń do ustawy) i zgłaszaniu do 
nich uwag. Uwagi Zespołu20, choć podnosiły jakość merytoryczną i formalną 
opiniowanych dokumentów w zakresie w jakim zostały zgłoszone, to jednocześnie 
nie odnosiły się do wszystkich braków tych dokumentów. 
Zespół nie dokonywał natomiast oceny TR dla czterech ww. projektów ustaw, 
a także nie doradzał komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii 
opracowywania odpowiednio TR i OSR dla żadnego z badanych projektów. 

 (dowód: akta kontroli Tom I, str. 85, 124, 142,162, 304-314, Tom II str. 67, Tom IV 
str. 274) 

1.1.3. Wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 2011 r.21 wskazywały 
m.in. na brak przeprowadzania w Ministerstwie oceny skutków regulacji jako 
fundamentu, od którego powinien rozpoczynać się proces legislacyjny, a także na 
brak zasad dotyczących dokumentowania prowadzonych analiz. W związku 
z powyższymi ustaleniami audytorzy przedstawili rekomendacje dotyczące 
uzupełnienia procedury prowadzenia prac legislacyjnych o obowiązek 
przeprowadzania oceny skutków regulacji, jako pierwszego etapu procesu 
legislacyjnego, a także o wprowadzenie zasad ramowych dla przeprowadzania 
i dokumentowania analiz służących opracowaniu OSR. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna zalecenia audytu zostały uwzględnione w §4 
zarządzenia nr 4 z 2014 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 34-46, 280-282) 

Zdaniem NIK, wprowadzenie do ww. zarządzenia §4, nakazującego przed 
rozpoczęciem prac nad projektami ustaw oraz założeń do ustaw dokonania dla nich 
oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych 
stanowi tylko częściową realizację zaleceń audytorów, nie wprowadzono bowiem 
zasad ramowych dla przeprowadzania i dokumentowania analiz służących 
opracowaniu OSR.  

1.2 Zasoby kadrowe Ministerstwa 

1.2.1 Łącznie w poszczególnych departamentach Ministerstwa w czynnościach 
związanych z dokonywaniem oceny wpływu uczestniczyło 84 pracowników22. 
W okresie objętym kontrolą w szkoleniach dotyczących problematyki związanej 
z dokonywaniem oceny wpływu uczestniczyło jedynie troje pracowników 
Ministerstwa. Szkolenia te zostały przeprowadzone w ramach zorganizowanej przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów23 Akademii Analityka24. Żaden z pracowników 
nie został przeszkolony z „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz 
konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” opracowanych 
przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z KPRM w 2015 r. W większym 
zakresie pracownicy Ministerstwa brali udział w szkoleniach dotyczących oceny 
wpływu (przygotowania oceny skutków regulacji) w latach 2010-2011, tj. na cztery 
lata przed przyjęciem „Wytycznych”. Uczestniczyło w nich łącznie  173 pracowników 
ministerstwa, w tym 41 pracowników wskazanych jako dokonujący oceny wpływu.  

 (dowód: akta kontroli Tom I, str. 61, 84, 89-114) 

                                                      
19 W  przypadku projektów UD95, UD34, UD24 i UA8. W latach 2015- 2016 zgłosił uwagi do 18 z 46 procedowanych projektów 

ustaw i rozporządzeń. 
20 Zespół zgłosił uwagi do OSR lub TR opracowanych dla 3 z 5 badanych projektów. W dwóch przypadkach (UD34 i UD95), 

zgłoszone uwagi miały charakter zasadniczy, dotyczący: braku wskazania w ocenie wpływu wszystkich podmiotów na który 
projekt oddziaływał i braku mierników do ewaluacji projektu.  

21 Sprawozdanie z zadania audytowego: „Proces legislacji normatywnych aktów prawnych w MPiPS” z 29 grudnia 2011 r. 
22 Informacja od Dyrektora Generalnego Ministerstwa przekazana w piśmie z 21 listopada 2016 r.  
23 Dalej także KPRM. 
24 Akademia Analityka - cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla analityków zatrudnionych w urzędach administracji 

rządowej. Celem przedsięwzięcia było  podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym 
zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu).  
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W kwestii braku szkoleń z zakresu dokonywania oceny wpływy oraz „Wytycznych” 
Dyrektor Generalna Ministerstwa wyjaśniła, że w latach 2015 – 2016 nie były 
prowadzone, ponieważ nie identyfikowano takiej potrzeby, ponadto są to szkolenia 
uwzględniające wysoce specjalistyczny obszar, co wpływa na ich dostępność na 
rynku usług szkoleniowych. Wytyczne z 2015 r. zostały, po ich otrzymaniu 
z Ministerstwa  Gospodarki, przekazane Dyrektorom wszystkich departamentów 
Ministerstwa do wykorzystania. Na rok 2017, na podstawie analizy potrzeb 
szkoleniowych poszczególnych komórek organizacyjnych zaplanowano takie 
szkolenia, a także udział przedstawicieli Ministerstwa w szkoleniach i stażach 
planowanych przez KPRM. 

 (dowód: akta kontroli Tom I, str. 60-61) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK wskazuje na nieprawidłowości 
zidentyfikowane podczas niniejszej kontroli, polegające na dokonywaniu oceny 
wpływu w niepełnym zakresie, a także na nierzetelnym opracowywaniu dokumentów 
TR i OSR. Zdaniem NIK, jedną z przyczyn ich powstania był brak wystarczającej 
wiedzy pracowników. Na brak szkoleń z zakresu stosowania nowych „Wytycznych” 
oraz brak dostępności szkoleń w ogóle (małą liczbę miejsc na szkoleniach 
przypadających na departamenty) zwróciło uwagę aż 7 z 8 pracowników biorących 
udział w dokonywaniu oceny wpływu dla kontrolowanych projektów, ponadto 
pięcioro z nich wyjaśniło, że choć zapoznali się z „Wytycznymi” we własnym 
zakresie, nie stosowali ich podczas wykonywania czynności związanych 
z dokonywaniem oceny wpływu (sporządzanie TR i OSR), głównie ze względu na 
ich obszerność i brak czasu. 

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 141,143, 150-160,165, 173, 175) 

1.2.2. W roku 2014 Szef Służby Cywilnej przekazał Dyrektorom Generalnym 
Urzędów Centralnych „Zalecenia (…) w przedmiocie sposobów wzmocnienia 
potencjału analitycznego administracji rządowej”25. W dokumencie tym 
przedstawiono 10 szczegółowych rekomendacji obejmujących m.in.: konieczność 
selekcji analityków, umożliwienie wyselekcjonowanym analitykom uniwersalnego 
rozwoju specjalistycznych umiejętności i wiedzy, sprofilowanie ścieżki rozwojowej 
dla analityków w ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego (IPRZ), 
wkomponowanie działalności analitycznej w proces decyzyjny urzędu, włączenie 
analityków w całość procesu legislacyjnego, tj. od momentu jego uruchomienia, 
a nie dopiero na etapie projektu aktu prawnego i OSR, podjęcie działań 
umożliwiających wymianę informacji, polegających m.in. na określeniu jakie analizy 
(w jakiej postaci lub formie) są potrzebne w konkretnych departamentach, tworzenie 
wspólnoty analityków, polegające m.in. na organizacji cyklicznych spotkań 
analityków, na których poruszane będą konkretne problemy, czy wyzwania 
związane z dokonywaniem oceny przewidywanych skutków regulacji. Powyższe 
zalecenia były realizowane w ograniczonym zakresie. Z wyjaśnień Dyrektor 
Generalnej wynika, że w Ministerstwie: ustalano IPRZ, a także umożliwiano 
pracownikom rozwijanie umiejętności analitycznych poprzez kształcenie, 
konsultacje, udział w szkoleniach i warsztatach. MRPiPS wzięło również udział 
w projekcie Akademia Analityka prowadzonym przez KPRM w 2015 r. do którego 
skierowano 19 pracowników, z których trzech zakwalifikowało się i uczestniczyło 
w tym szkoleniu.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 61) 

                                                      
25 Zalecenia przygotowane w oparciu o dokument pn. „Ekspertyza. Potencjał analityczny kadr administracji rządowej”, 

opracowany w 2014 r. na zlecenie KPRM przez Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. oraz  Evaluation for Government 
Organizations s.c. Ekspertyza dotyczyła podnoszenia potencjału pracujących w urzędach analityków obejmujących m.in. 
osoby, które analizują dane na poziomie podstawowym lub zaawansowanym i wykorzystują swoja wiedzę do tworzenia 
polityk publicznych oraz je oceniają (są zaangażowani w proces tworzenia ocen skutków regulacji czy też testów 
regulacyjnych stanowiących element OW). 
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1.2.3. W pracach nad dokonaniem oceny wpływu dla 5 badanych projektów 
pracownicy departamentów wiodących, poza programami z pakietu Office, nie 
stosowali innych narzędzi. Zaznaczyć jednak należy, iż wyliczeń skutków 
finansowych czy przetwarzania danych statystycznych dokonywali pracownicy DAE 
lub dane takie były pozyskiwane z ZUS lub KRUS. DAE korzystał natomiast z: 
danych statystyki publicznej GUS; danych własnych Ministerstwa dotyczących np. 
bezrobotnych, niepełnosprawnych; danych jednostkowych BAEL, BBDG, EU-SILC, 
badań struktury wynagrodzeń; danych statystycznych Banku Światowego, Eurostat, 
KE, Eurofound-u, Ministerstwa Finansów. DAE korzystał również z narzędzi 
informatycznych takich jak MS Excell, IBM SPSS Statistics, MF Micromod, 
JDematra+, a także własnego Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego 
(CeSAR). Wyniki kontroli NIK wskazują, iż dostęp do ww. baz danych oraz narzędzi 
informatycznych pozwalał na gromadzenie wiarygodnych informacji 
wykorzystywanych przy dokonywaniu oceny wpływu.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str.124, 127, 150, 152, 157, 160, 204 - 209) 

1.2.4. W roku 2015 w Ministerstwie zaplanowano środki na usługi związane 
z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 313,4 tys. zł. Wydatki w tym 
zakresie wykonano w kwocie 278,0 tys. zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 145,5 
tys. zł.26 Żadna ze zleconych opinii, analiz i ekspertyz nie dotyczyła jednak prac nad 
projektami aktów normatywnych objętych badaniem szczegółowym. Z analizy 
szczegółowej dokumentacji badanych projektów aktów normatywnych oraz 
wyjaśnień Dyrektor Generalnej wynika, że nie było potrzeby uzyskiwania 
zewnętrznych opinii, analiz czy ekspertyz dla dokonania oceny wpływu dla 
opracowywanych w okresie objętym kontrolą w Ministerstwie projektów aktów 
normatywnych.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 51-52, 115-121) 

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

1. W 2015 r. Ministerstwo Gospodarki wraz z KPRM opracowało „Wytyczne do 
przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego”, które zastąpiły „Wytyczne” opracowane przez MG w 2006 r. 
Dokument ten określa zasady, jakie zgodnie z § 24 ust. 3 i § 36 Regulaminu pracy 
RM z 2013 r. należy stosować w zakresie przeprowadzania oceny przewidywanych 
skutków społeczno-gospodarczych regulacji oraz konsultacji publicznych projektów 
aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw. Podkreślenia wymaga 
fakt, że same przepisy Regulaminu pracy RM z 2013 r. jak i wewnętrzne procedury 
Ministerstwa nie wskazują sposobu organizacji procesu oceny wpływu oraz 
wymogów w zakresie gromadzenia, oceny i analizy danych na potrzeby tworzenia 
wniosków do TR i OSR. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie zawierają dopiero 
„Wytyczne”, które w obszerny sposób określają jak przygotować propozycje 
regulacji, analizować sposoby osiągnięcia celu, prowadzić konsultacje, szacować 
koszty i korzyści dla analizowanych rozwiązań. Uwagi NIK dotyczą braku szkoleń 
pracowników Ministerstwa z zakresu stosowania „Wytycznych” z 2015 r., co 
zdaniem Izby miało wpływ na sposób ich zastosowania przy dokonywaniu oceny 
wpływu (w tym przy sporządzaniu TR i OSR) i było jedną z przyczyn wystąpienia 
nieprawidłowości, o których mowa w obszarze 2. Wystąpienia.  

2. Ministerstwo zrealizowało zalecenia wynikające z audytu wewnętrznego w sposób 
częściowy. Nie wprowadzono bowiem zasad ramowych dla przeprowadzania 
i dokumentowania analiz służących opracowaniu OSR. Na konieczność 
uregulowania tej kwestii wskazują wyniki kontroli opisane w dalszej części  

                                                      
26 W 2016 r. plan wydatków dla § 439 – zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz, opinii, nie był wyodrębniany z § 400. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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Wystąpienia, zgodnie z którymi dokumentacja dotycząca dokonania oceny wpływu 
nie zawsze była prowadzona. Jedynie w dwóch przypadkach27, na pięć 
kontrolowanych, w dokumentacji dotyczącej procedury legislacyjnej znalazły się 
notatki przedstawiające inne rozważane warianty rozwiązania zidentyfikowanego 
problemu.  

3. Uwagi NIK dotyczą ograniczonej roli jaką pełnił Zespół ds. OSR, a także jego 
skuteczności. Zespół nie dokonał oceny TR dla czterech badanych projektów ustaw, 
a także nie doradzał komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii 
opracowywania odpowiednio TR i OSR dla wszystkich badanych projektów. 
Jednocześnie choć uwagi Zespołu, w zakresie w jakim zostały zgłoszone, podnosiły 
jakość merytoryczną i formalną opiniowanych formularzy, to Zespół nie 
zidentyfikował wszystkich braków tych dokumentów. 

W ocenie NIK zarówno struktura organizacyjna Ministerstwa jak i regulacje 
wewnętrzne stwarzały ramy dla prawidłowego dokonywania oceny wpływu. Choć 
współpraca komórek organizacyjnych Ministerstwa w procesie dokonywania oceny 
wpływu przebiegała prawidłowo, to jednak Zespół ds. OSR pełnił ograniczoną rolę 
w podnoszeniu jakości OW. W kontrolowanym okresie żaden z pracowników, 
biorących udział w czynnościach związanych z dokonywaniem oceny wpływu nie 
został przeszkolony z „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz 
konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” opracowanych 
przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z KPRM w 2015 r. W praktyce 
Wytyczne te były stosowane w ograniczonym zakresie.  

2. Prawidłowość dokonywania Oceny Wpływu w ramach 
rządowego procesu legislacyjnego. 

2.1 Opracowywanie projektu dokumentu rządowego 

2.1.1. W okresie objętym kontrolą Ministerstwo opracowywało łącznie 23 projekty 
ustaw, (w tym cztery projekty ustaw, 19 projektów zmiany ustawy) i jeden projekt 
założeń do ustawy. Do Sejmu zostało przesłanych 14 projektów, w stosunku do 
ośmiu na dzień zakończenia kontroli trwały prace, zaś prace nad dwoma projektami 
zostały wstrzymane. Przeprowadzenie OSR ex-post zaplanowano w stosunku do 
czterech z procedowanych w okresie objętym kontrolą projektów ustaw. 

2.1.2. Szczegółowej analizie poddano: 

 projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
oraz niektórych innych ustaw, którego celem było podniesienie standardów 
pracy tymczasowej (UD95),  

 projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, celem którego było 
umożliwienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia 
przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy w związku ze 
śmiercią podopiecznego utracili prawa do świadczeń pielęgnacyjnych lub 
opiekuńczych (UD24),  

 projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego 
celem była ochrona pewności i stabilności porządku prawnego – ustanowienie 
terminu przedawnienia dla zakładów rentowych przy dochodzeniu zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń (UD34),  

 projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, którego celem było 
wyeliminowanie zatrudniania pracowników bez zawarcie z nimi umowy na 

                                                      
27 Projekty UD24 i UA8. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia na piśmie podstawowych warunków 
zatrudnienia (UA8), 

 projekt założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów, którego celem było umożliwienie wykonywania zawodu 
psychologa osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i postawą etyczną (ZD120). 

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 53-57, Tom II str. 51, Tom III str. 8, 376, Tom IV str. 
29, 251) 

2.1.3. W przypadku czterech z pięciu projektów procedura legislacyjna została 
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 
wewnętrznymi Ministerstwa. W ramach prac nad projektem UD95 stwierdzono 
natomiast: 

 brak uzasadnienia dla skróconego terminu (krótszego niż 14 dni) na zgłoszenie 
uwag w ramach wewnętrznych uzgodnień Ministerstwa, co było niezgodne 
z § 7 ust. 3 zarządzenia nr 5 z 2014 r. w sprawie prowadzenia prac 
legislacyjnych, 

 nieprzygotowanie w terminie, określonym w § 10 zarządzenia z 2014 r. 
w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów 
prowadzonych w MPiPS (30 dni), raportu z konsultacji publicznych. Ponad 
dwumiesięczne przekroczenie terminu wynikało, ze znacznej liczby 
zgłoszonych uwag i ponownej konsultacji zmienionego projektu z Radą Dialogu 
Społecznego.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 219, 223-224, Tom II str. 60, 288)  

2.1.4. Analiza dokumentacji badanych projektów wykazała, że ocena 
przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, stanowiąca element oceny 
wpływu, o której mowa w § 24 ust. 3 Regulaminu pracy RM, była prowadzona w 
Ministerstwie przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem tych projektów, co było 
zgodne z wymogami Regulaminu w tym zakresie. Kontrola wykazała jednak, że nie 
zawsze dokumentowano wyniki analiz prowadzonych w powyższym zakresie, co 
zostało opisane w pkt. 4.1-4.5 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 4-48, Tom III str. 8-19, 191-196, 254-343, 
Tom IV str. 9-12, 248-250) 

2.1.5. W ramach dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-
gospodarczych dla każdego z projektów prawidłowo zidentyfikowano 
i przeanalizowano problem wymagający regulacji28, który został następnie dla 
czterech z pięciu analizowanych projektów prawidłowo opisany w TR i OSR. 
Natomiast dla jednego projektu (UD95) dokumenty te, zamiast opisu identyfikacji 
problemu zawierały skrócony opis celu regulacji. Było to niezgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych, a także z „Wyjaśnieniami do formularza testu 
regulacyjnego” i „Wyjaśnieniami do formularza oceny skutków regulacji”29. 

W każdej z przeprowadzonych ocen prawidłowo określono grupę interesariuszy, 
a wyniki analizy w tym zakresie zostały następnie, dla czterech z pięciu 
analizowanych projektów, prawidłowo przedstawione w TR i OSR. W przypadku 
projektu UD34, w TR załączonym do wniosku o wpis do wykazu prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów30, nie wskazano ubezpieczonych w KRUS, mimo 
zidentyfikowania tej grupy interesariuszy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Było to 

                                                      
28 W każdym przypadku identyfikacji dokonywano na podstawie zgłaszanych wniosków, opinii, uwag od partnerów 

społecznych (organizacji pracodawców i pracowników, stowarzyszeń), informacji od instytucji państwowych (Państwowa 
Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Obywatelskich) lub informacji/zapytań z Trybunału Konstytucyjnego. W jednym przypadku 
prace nad założeniami do ustawy poprzedzone były opracowaniem Białej Księgi – wyników konsultacji społecznych 
dotyczących regulacji zawodu psychologa. 

29 Dalej również „Wyjaśnienia”. 
30 Dalej także Wykaz prac RM. 
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niezgodne z zasadami określonymi w Wytycznych, a także z „Wyjaśnieniami” do 
formularza TR. 

(dowód: akta kontroli Tom II, str.  51-56, Tom III str. 8-20, 376-389, 397, 407-408, 
Tom IV str.  29-32, 251-261) 

2.1.6. W ramach każdej z przeprowadzonych ocen przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych prawidłowo określono cele regulacji, ponadto w dwóch 
prawidłowo określono mierniki osiągnięcia celów, co znalazło odzwierciedlenie 
w zapisach TR i OSR.  

Natomiast w ramach dokonywania oceny dla trzech z pięciu badanych projektów 
(UD95, UD34 i UA8), nie określono mierników dla stawianych celów i ram 
czasowych ich osiągniecia. W TR31 oraz OSR32 sporządzonych dla tych 
dokumentów również nie określono mierników, a także nie uzasadniono przyczyn 
ich nieokreślenia (np. specyfika, zakres, charakter projektu), co było niezgodne 
z wymogami określonymi w „Wyjaśnieniach” do formularzy TR i OSR.  
W trakcie procesu legislacyjnego w wyniku zgłaszanych uwag, m.in. przez Zespół 
ds. OSR, w OSR dla projektu UD95 wpisano miernik dla jednego z proponowanych 
rozwiązań33.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 311, Tom II str. 51-56, 151, Tom III str. 8-13, 376-
385, Tom IV str. 29-32, 46-50, 251-255, 258-261, 406) 

W wyjaśnieniach Dyrektorzy departamentów wiodących i pracownicy wyjaśniali braki 
mierników brakiem możliwości i potrzeby ich ustalenia w związku z celem regulacji 
(projekt UD34), trudnością w ich wskazaniu (projekt UD95) lub decyzją przełożonych 
(projekt UA8). 

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 143, 155, 158, 219-220)  

Nie kwestionując braku możliwości określenia mierników dla dwóch projektów 
(UD34 i UA8) spowodowanego rodzajem, przedmiotem lub zasięgiem oddziaływania 
projektu, NIK zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi 
sporządzania formularzy TR i OSR nawet w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie 
mierników służących do ewaluacji zakładanych rezultatów wymagane jest 
uzasadnienie w tych dokumentach ich braków, co nie zostało dokonane. Z kolei 
w przypadku projektu UD95 częściowe określenie mierników było możliwe, na co 
wskazuje uzupełnienie OSR na etapie konsultacji wewnętrznych w ramach 
Ministerstwa. Pomimo tego, w TR dla tego projektu przekazanym do Wykazu prac 
RM, miernik nie został określony. 

2.1.7. W ramach dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-
gospodarczych Ministerstwo, w czterech z pięciu poddanych kontroli projektów, 
dokonało analizy różnych możliwych rozwiązań problemu objętego regulacją (UD24, 
UD95, UA8, ZD120).  

W jednym przypadku (UD34), ze względu na przedmiot i zasięg oddziaływania 
regulacji Ministerstwo zaproponowało jeden wariant rozwiązania. W trzech z 
czerech projektów (UD24, UA8, ZD120) wyniki ww. analiz zostały udokumentowane 
w formie notatek służbowych, natomiast w jednym przypadku (UD95) analizy 
dokonano w oparciu o konsultacje społeczne poprzedzające przygotowanie 
projektu. Jedynie w przypadku jednego projektu (UD24) Ministerstwo dokonało 
obliczeń kosztów analizowanych rozwiązań problemu, również w przypadku jednego 
(ZD120) wskazało analizowane działania pozalegislacyjne. W pozostałych 
projektach nie dokonano obliczeń kosztów analizowanych rozwiązań (UD95, ZD120 

                                                      
31 Dla projektu UD95 z 21 marca 2016 r. oraz UD34 z 4 marca 2016 r. 
32 Dla projektu UD95 z 27 marca 2016 r. oraz UD34 z 4 marca 2016 r. 
33 Uwagi przesłane mailem w dniu 1 lipca 2016 r.- uzupełniono w OSR z 6 lipca 2016 r.   
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i UA8) oraz nie wskazano analizowanych działań pozalegislacyjnych (UD95, UA8 
i UD24).  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 141, Tom II str. 4-48, Tom III str. 8-19,191-196,  
54-361, 368-389, Tom IV str. 9-12, 248-250 ) 

Skutkiem powyższego był brak wskazania w TR (pkt 3), sporządzonych dla czterech 
z pięciu analizowanych projektów, (poza ZD120) alternatywnych rozwiązań 
problemu objętego regulacją, w tym pozalegislacyjnych, a także przyczyn ich 
niezastosowania. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 52, Tom III str. 8-9,376Tom IV str.41, 251) 

Przyczyną opracowywania TR niezgodnie w wymogami „Wytycznych” i „Wyjaśnień”, 
w zakresie innych analizowanych wariantów rozwiązań były, jak wyjaśnili 
pracownicy departamentów wiodących: brak wiedzy nt. potrzeby takich zapisów 
w TR, brak czasu przy ich sporządzaniu i przyjęta praktyka w tym zakresie (projekty 
UD95, UA8). W przypadku projektu UD24 nie potrafili podać przyczyn takiego braku.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 141-142,152-154,158, 161, 216, 219, 240-241) 

2.1.8. W ramach dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-
gospodarczych Ministerstwo, w przypadku trzech na pięć badanych projektów, 
przeprowadziło w sposób prawidłowy analizę kosztów i korzyści dla wybranej opcji 
działania, tj. zidentyfikowało obciążenia regulacyjne wynikające 
z rekomendowanego działania, wyliczyło koszty i korzyści (w ujęciu pieniężnym lub 
niepieniężnym) wraz ze źródłami finansowania, oceniło wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, oceniło wpływ na rynek pracy oraz na 
pozostałe obszary. Wyniki przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści znalazły 
odzwierciedlenie w TR i OSR sporządzonych zgodnie z „Wyjaśnieniami” do tych 
formularzy oraz  „Wytycznymi”.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 51-59, Tom III str. 8-20, 376-385,  
Tom IV str. 29-32, 46-50, 251-262) 

Jednocześnie w przypadku przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla dwóch 
projektów (UD95 i UD24) stwierdzono następujące błędy (znajdujące 
odzwierciedlenie w formularzach OSR przekazanych do uzgodnień 
międzyresortowych): 

 UD95: błędne określenie skutków finansowych dla Narodowego Funduszu 
Zdrowia, spowodowane zastosowaniem nieprawidłowego wskaźnika (pkt 6 
OSR),  

 UD24: niezastosowanie wskaźników makroekonomicznych przy obliczaniu 
wpływu na jednostki sektora finansów publicznych, błędne wskazanie wielkości 
udziałów w podatku dla jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa, 
niewskazanie składek na FUS w skutkach finansowych (pkt 6 OSR). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 176-189,  Tom II str. 147, 205,  239, 345,   
Tom III str. 86, 142, 147, 151) 

Przyczyną błędów były, jak wyjaśniła Dyrektor DAE: złożoność problematyki 
w projektach, zaangażowanie DAE w inne prace legislacyjne oraz przejściowe 
nieobecności części pracowników, w tym Dyrektora departamentu i Naczelnika 
wydziału DAE.  

Wszystkie ww. błędy były przedmiotem uwag zgłoszonych na etapie uzgodnień 
międzyresortowych i w ich wyniku zostały skorygowane. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 75-82, 209-211, Tom II str. 345,  
Tom IV str.  63-78,158-165, 221-227)  
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2.1.9. W ramach dokonywania ocen w zakresie planowania ewaluacji projektu 
w trzech przypadkach (UD95, UD24 i ZD120) zaplanowano ewaluację obejmującą 
zmierzenie zakładanych efektów oraz wskazano termin jej przeprowadzenia. 
W przypadku dwóch z nich (ZD120 i UD24) wskazano ponadto na podstawie jakich 
danych dokonana zostanie ocena projektu i określono mierniki osiągnięcia 
zaplanowanych celów. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w TR i OSR 
sporządzonych w tym zakresie zgodnie z „Wyjaśnieniami” do tych formularzy oraz 
„Wytycznymi”. W przypadku projektu UD95 wskazano miernik dotyczący realizacji 
jednego z 12 celów regulacji34.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 56, 151, Tom III str. 13, Tom IV str. 32, 44)  

W pozostałych dwóch przypadkach (UD34 i UA8) nie zaplanowano ewaluacji, co 
skutkowało brakiem odpowiednich zapisów w treści TR (pkt 11) i OSR (pkt 12). 
W formularzach tych nie zawarto również informacji o ewentualnym braku 
zasadności przeprowadzenia ewaluacji, czy też o braku możliwości zastosowania 
mierników ze względu na specyfikę projektu, co było niezgodne z wymogami 
„Wyjaśnień” do formularzy TR i OSR. Co prawda w przypadku projektu UA8 
w wyniku uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju wskazano w formularzu OSR35 na 
jakiej podstawie dokonana zostanie ocena efektywności wprowadzonych rozwiązań 
(bez wskazania terminu i mierników), jednak, zdaniem NIK, zapis ten nie stanowi 
realizacji wymagań wynikających z „Wytycznych” i „Wyjaśnień” w zakresie 
planowania ewaluacji. 

(dowód: akta kontroli Tom III str. 378, 385, Tom IV str. 255, 261, 332, 387) 

Dla żadnego z projektów nie zaplanowano przeglądu kosztów i korzyści 
projektowanych oddziaływań, co było niezgodne z „Wytycznymi” oraz 
„Wyjaśnieniami” do TR lub OSR. W żadnym przypadku nie przewidziano 
przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-post). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 80-83)  

Wyjaśniając braki dotyczące sposobu zaplanowania ewaluacji dla projektów UD34 
i UA8 Dyrektorzy departamentów wskazywali na: niewielki wpływ na finanse 
publiczne i całkowicie niemierzalny sposób osiągnięcia celu (UD34) oraz na decyzję 
Ministra w tym zakresie (UA8).  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 143, 158, 219-220) 

Nie kwestionując braku możliwości określenia mierników osiągnięcia efektów dla 
projektów UD34 i UA8, NIK zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi dotyczącymi sporządzania formularzy TR i OSR w sytuacji, gdy nie jest 
możliwe ustalenie mierników wymagane jest opisanie przyczyn niemożliwości ich 
zastosowania lub przyczyn braku zasadności przeprowadzenia ewaluacji. Z kolei 
w przypadku projektu UD95 częściowe określenie mierników było możliwe, na co 
wskazuje uzupełnienie OSR na etapie konsultacji wewnętrznych w ramach 
Ministerstwa. Pomimo tego, w TR dla tego projektu przekazanym do Wykazu prac 
RM, miernik nie został określony.  

2.1.10. Ministerstwo opracowało TR dla wszystkich pięciu projektów. W przypadku 
trzech z nich (UD24, UD34 i UA8) TR nie zostały załączone do wniosku o 
wprowadzenie projektu dokumentu do Wykazu prac RM, co było niezgodne z §128 
w związku z §102 Regulaminu prac RM. 

(dowód: akta kontroli Tom III str. 375-376, Tom IV str. 22, 232-234, 256) 

Odpowiedzialni za przygotowanie TR pracownicy oraz Dyrektorzy departamentów 
wyjaśnili, że przyczyną nieprzekazania TR wraz z wnioskiem o wpis do Wykazu 

                                                      
34 OSR z 6 lipca 2016 r. 
35 OSR z 26 lutego 2016 r. 
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były: przekonanie, że można złożyć TR po zgłoszeniu do Wykazu prac RM (UD34), 
presja czasowa i niezakończone prace związane z analizą kosztów i korzyści 
analizowanych rozwiązań (UA8), potrzeba pilnego procedowania projektu (UD24). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 143, 159, 243) 

Analiza przekazanej do kontroli dokumentacji wskazuje, że we wszystkich trzech 
ww. przypadkach prace nad TR rozpoczęto przed zgłoszeniem projektów do 
Wykazu prac RM36, przy czym prace te nie zostały zakończone: nie posiadano 
wszystkich danych opracowywanych przez DAE dotyczących kosztów i korzyści 
związanych z danym projektem (projekt UD24, UA8) lub danych dotyczących ZUS 
(UD34). 

(dowód: akta kontroli Tom III str. 371373, Tom IV, str. 7-19, 232-241) 

2.1.11. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosiła w trybie o którym mowa w § 42 
ust. 1 pkt 1 Regulaminu pracy RM odnośnie dwóch z pięciu projektów, uwagi do 
przedkładanych wraz z nimi formularzy TR i OSR. W obu przypadkach nie wszystkie 
uwagi zostały uwzględnione (ZD120) lub wyjaśnione (UD95), przy czym wynikało to 
z zaprzestania prac nad projektem ZD120 oraz w przypadku projektu UD95 
z rezygnacji z części zapisów projektowanej ustawy, do których zgłoszono te uwagi. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 174, 217-218, 257-258, Tom II str. 225, 234, 404, 
Tom IV str. 167-169) 

2.2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie dokumentu 
rządowego 

2.2.1. W ramach prac nad wszystkimi projektami, dokonano uzgodnień 
wewnętrznych z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz 
uzgodnień międzyresortowych z innymi ministerstwami i urzędami centralnymi, 
zgodnie z §§ 7, 11 i 12 zarządzenia nr 5 w sprawie procedury legislacyjnej oraz 
uzgodnień międzyresortowych i §§ 35 i 40 Regulaminu pracy RM.  
W jednym przypadku (projekt UD95), w trakcie uzgodnień wewnętrznych nie 
uzasadniono skróconego terminu (krótszego niż 14 dni) na zgłoszenie uwag, co 
zostało przedstawione w pkt 3 obszaru 2. Wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 60, 217-218, Tom III str. 126,160, 391, 412 Tom IV 
str. 51, 89-91, 263, 291)  

2.2.2. W ramach prac nad wszystkimi projektami, Ministerstwo przeprowadziło 
proces konsultacji publicznych, zgodnie z wymogiem określonym w § 36 ust. 1 
Regulaminu pracy RM. Ponadto, w przypadku dwóch projektów (ZD120 i UD95) 
proces konsultacji został przeprowadzony również na etapie poprzedzającym 
zgłoszenie projektu do Wykazu prac RM. Ministerstwo sporządziło raporty 
z wszystkich konsultacji dotyczących badanych projektów, zgodnie z § 51 ust. 1 
Regulaminu pracy RM. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 4, 20-27, 211-216 Tom III str. 254-349,  
Tom IV str. 93-96, 294-297) 

W raporcie sporządzonym w ramach konsultacji publicznych projektu UD95 nie 
odniesiono się do uwagi zgłoszonej przez „Pracodawców RP”37 dotyczącej 
wysokości kosztów projektowanych zmian po stronie pracodawców oszacowanej na 
300 mln zł miesięcznie, co było niezgodne z § 51 ust. 2 Regulaminu pracy RM. 

                                                      
36 W przypadku UA8 projekt zgłoszono do wykazu 25 listopada 2015 r. a 20 listopada przekazano DAE projekt testu 

regulacyjnego z prośbą o uzupełnienie. W przypadku UD24 wniosek o wpisanie do wykazu złożono 5 stycznia 2016 r.a 
analiz wariantów proponowanych rozwiązań dokonano w grudniu 2015 r. W przypadku UD34 wniosek wysłano 15 lutego 
2016 r. a w dnu 29 stycznia 2016 r. wystąpiono o dane do ZUS.   

37 Uwaga zgłoszona przez „Pracodawców RP” - pismo z 2 sierpnia 2016 r. nr CLM/0665/08.16/AP/WŻ. 
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W wyjaśnieniach Dyrektor departamentu wiodącego dla tego projektu wskazał, że 
brak odniesienia się do szacowanych przez „Pracodawców RP” kosztów wynikał, 
z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli Tom I str.156, 224, Tom II str. 355- 359, 392-393)  

Tryb przeprowadzania konsultacji publicznych regulowały również przepisy 
wewnętrzne Ministerstwa, tj. zarządzenie nr 2 w sprawie prowadzenia konsultacji 
publicznych. Zgodnie z ww. zarządzeniem wszystkie projekty zostały przesłane do 
konsultacji m.in. z organizacjami pracowników, pracodawców, stowarzyszeń 
zawodowych i innych organizacji społecznych, np. Polskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych, oraz zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa i RCL. 
Projektów nie zamieszczano na portalu konsultacje.gov.pl z powodu baraku takiego 
obowiązku. Wyniki wszystkich konsultacji zostały podsumowane w raportach 
z konsultacji i zestawieniach zgłoszonych uwag. 

W ramach konsultacji projektu UD95 raport nie został przygotowany w terminie 
określonym w § 10 ww. zarządzenia (30 dni), co zostało przedstawione w pkt 3. 
obszaru 2. Wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 211-216, 349-398, Tom III str. 21-25, 82-110,161-
166, 414-416, 443, Tom IV str. 91-96,106-128, 293-297,350-365) 

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

1. Nierzetelne lub niezgodne z „Wytycznymi” dokonywanie niektórych z elementów 
oceny wpływu polegające na: 

 nieokreśleniu na etapie dokonywania oceny przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych mierników ewaluacji projektu UD95, co 
skutkowało również nieprzedstawieniem ich w TR sporządzonym dla 
projektu, załączonym do wniosku o wpis do Wykazu prac RM, 

 błędach w analizie kosztów i korzyści dla dwóch projektów (UD95 i UD24),tj. 
nieprawidłowe określenie skutków finansowych dla Narodowego Funduszu 
Zdrowia spowodowane zastosowaniem błędnego wskaźnika w przypadku 
pierwszego z projektów oraz niezastosowanie wskaźników 
makroekonomicznych przy obliczaniu wpływu na jednostki sektora finansów 
publicznych, błędne wskazanie wielkości udziałów w podatku dla jednostek 
samorządu terytorialnego i budżetu państwa, niewskazanie składek na FUS 
w skutkach finansowych w przypadku drugiego projektu, co znalazło 
odzwierciedlenie w formularzach OSR przekazanych do uzgodnień 
międzyresortowych, 

 niezaplanowaniu w ramach ewaluacji dla wszystkich 5 badanych projektów 
przeglądu kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań, 

 niedokonaniu  dla trzech projektów (UD95, ZD120 i UA8) obliczeń kosztów 
i korzyści dla wszystkich analizowanych rozwiązań.  

2. Nierzetelne, niezgodnie z „Wytycznymi” oraz „Wyjaśnieniami” sporządzanie 
dokumentów TR lub OSR polegające na:  

 przedstawieniu skróconego opisu celu regulacji, zamiast przedstawienia 
istoty problemu, w przypadku TR i OSR sporządzonych dla projektu UD95, 

 niewskazaniu pełnej grupy interesariuszy (pominięcie ubezpieczonych 
w KRUS), pomimo prawidłowego zidentyfikowania grupy na etapie 
dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych 
regulacji, w przypadku TR sporządzonego dla projektu UD34, załączonego 
do wniosku o wpis do Wykazu prac RM,  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 nieopisaniu przyczyn braku zasadności przeprowadzenia ewaluacji lub 
niemożliwości zastosowania mierników ewaluacji w TR i OSR 
sporządzonych dla projektów UD34 i UA8, 

 nieprzedstawieniu w TR sporządzonych dla czterech projektów (UD95, UA8, 
UD24, UD34) analizowanych alternatywnych rozwiązań zidentyfikowanego 
problemu, w tym działań pozalegislacyjnych oraz niewskazaniu przyczyn ich 
niezastosowania. 

3. Nieprzestrzeganie, w ramach procesu legislacyjnego dotyczącego projektu UD95, 
wewnętrznych regulacji Ministerstwa polegające na braku uzasadnienia dla 
skróconego terminu na zgłoszenie uwag w ramach wewnętrznych uzgodnień 
Ministerstwa oraz nieterminowym przygotowaniu raportu z konsultacji publicznych, 
co było niezgodne odpowiednio: z § 7 ust. 3 zarządzenia nr 5 w sprawie 
prowadzenia prac legislacyjnych. 

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu pracy RM polegające na:  

 niezałączeniu w przypadku trzech projektów (UD24, UD34 i UA8) TR do 
wniosków o wprowadzenie projektu dokumentu do Wykazu prac RM, co 
było niezgodne z §128 w związku z §102 Regulaminu, 

 nie odniesieniu się w raporcie sporządzonym w ramach konsultacji 
publicznych projektu UD95 do uwag zgłoszonych przez wszystkich 
uczestników konsultacji, co było niezgodne z § 51 ust. 2 Regulaminu. 

NIK zwraca uwagę, że niezałączenie - w przypadku trzech projektów (UD24, UD34 
i UA8) - TR do wniosków o wprowadzenie projektu dokumentu do Wykazu prac RM, 
nie stanowiło wyłącznie nieprawidłowości o charakterze formalnym. W okresie 
prowadzenia prac nad tymi projektami TR był jedynym dokumentem prezentującym 
wyniki dokonanej oceny prognozowanych skutków społeczno-gospodarczych 
regulacji na etapie dokonywania wpisu projektu do Wykazu prac RM. To na 
podstawie wniosku o wpis oraz informacji zawartych w tym dokumencie Zespół ds. 
Programowania Prac Rządu podejmował decyzje o dokonaniu wpisu projektu do 
Wykazu prac RM. Okoliczności stanowiące przyczynę nieprzekazania TR wskazują, 
iż na etapie przekazywania wniosku do Wykazu prac RM, w Ministerstwie nie 
zakończono prac nad dokonaniem oceny przewidywanych skutków społeczno-
gospodarczych dla projektów regulacji. 

Kontrola wykazała, że  w przypadku 5 badanych projektów większość kluczowych 
elementów składających się na proces OW obejmujących: identyfikację i analizę 
problemu, określenie celów regulacji, określenie możliwych sposobów realizacji celu 
oraz analizę kosztów i korzyści wybranej opcji działania było dokonywanych 
prawidłowo. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim 
dwóch elementów OW, tj. planowania ewaluacji (w przypadku żadnego z projektów 
nie uwzględniono w ramach ewaluacji przeglądu kosztów i korzyści towarzyszących 
zaproponowanemu rozwiązaniu) oraz dokonywania porównania opcji działania 
i rekomendacji najlepszej z nich (dla trzech projektów nie dokonano obliczeń 
kosztów i korzyści dla wszystkich analizowanych rozwiązań).  

Jednym z elementów prawidłowo przeprowadzonej OW jest zaplanowanie 
i stworzenie systemu monitorowania efektów regulacji, w tym jej  kosztów i korzyści. 
Ma to pozwolić m.in. na ocenę jakie są relacje między nakładami, działaniami 
i efektami zaproponowanego rozwiązania. W ocenie Izby nieuwzględnienie 
w ramach planowanej ewaluacji przeglądu kosztów i korzyści w przypadku każdego 
z badanych projektów osłabia ewaluację. Ministerstwo dokonywało zgodnie 
z „Wytycznymi” analizy różnych wariantów rozwiązań, jednak w przypadku trzech 
projektów (UD95, ZD120 i UA8) nie obliczono kosztów i korzyści dla każdego 
z analizowanych wariantów. Tylko w przypadku jednego projektu wyniki 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 
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przeprowadzonych analiz znalazły odzwierciedlenie w zapisach Testu 
Regulacyjnego. W efekcie w sposób ograniczony został osiągnięty jeden z celów 
OW, jakim jest dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów 
rozwiązań konkretnego problemu oraz potencjalnych skutków ich wprowadzenia.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli38, wnosi o: 

1. objęcie pracowników Ministerstwa szkoleniami w zakresie  „Wytycznych do 
przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach 
rządowego procesu legislacyjnego” z 2015 r., 

2. zapewnienie: 

 dokonywania oceny wpływu oraz sporządzania dokumentów 
towarzyszących OW (OSR) w sposób prawidłowy, zgody z „Wytycznymi” 
oraz „Wyjaśnieniami” do formularza OSR,  

 przestrzegania Regulaminu pracy RM oraz wewnętrznych procedur 
regulujących proces legislacyjny oraz proces dokonywania OW. 

3. podjęcie działań w celu zwiększenia zaangażowania Zespołu ds. OSR 
w proces dokonywania OW.  

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 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. 

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 i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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 

 
 

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

 podpis 

 

                                                      
38 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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