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1. WPROWADZENIE 
Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym 
zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego 
organów oraz udzielającym senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu 
senatorskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej realizuje także zadania 
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami – zadanie to realizowane jest 
od restytucji Senatu w 1989 r., z wyłączeniem lat 2013–2015, kiedy środkami 
na te zadania dysponowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

Dysponentem budżetu państwa w części 03 – Kancelaria Senatu jest Szef 
Kancelarii Senatu, który odpowiada za działalność Kancelarii przed 
Marszałkiem Senatu. Kancelaria Senatu nie posiada jednostek podległych ani 
nadzorowanych i nie realizuje zadań finansowanych z budżetu środków 
europejskich.  

W 2019 r. dysponent części 03 budżetu państwa realizował zadania w ramach 
dwóch funkcji państwa, tj.: 
− funkcji 1 – Zarządzanie państwem, zadanie 1.2 – Obsługa Parlamentu i jego 

organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, podzadanie 1.2.1 – 
Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów, podzadanie 1.2.2 – Obsługa 
organizacyjna Parlamentu i jego organów; 

− funkcji 15 – Polityka zagraniczna, zadanie 15.3 – Reprezentowanie 
i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców, 
podzadanie 15.3.3 – Wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

                                                                    
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli była ocena 
wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. w części 
03 – Kancelaria Senatu.  

Zakres kontroli 

Kontrola obejmowała: 
- realizację wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za  IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań;  
- nadzór i kontrolę 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust.1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych.  

Jednostka kontrolowana 

Kancelaria Senatu 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 03 – Kancelaria Senatu.  

Uzasadnieniem pozytywnej oceny jest dokonywanie wydatków zgodnie 
z zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 i aktach wykonawczych. 
Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem finansowym, na realizację 
zadań Senatu i jego organów oraz sprawowanie opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegano 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3 
i procedur wewnętrznych. Ocena została sformułowana na podstawie 
wyników kontroli 13,2% wydatków zrealizowanych w części 03. W toku 
działań kontrolnych w obszarach wymienionych przy opisie celu i zakresu 
kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

Zrealizowane w 2019 r. w części 03 budżetu państwa dochody wyniosły 
1856,3 tys. zł. Wydatki w tej części wyniosły 203 040,1 tys. zł, tj. 0,05% 
wydatków budżetu państwa, z tego na obsługę Senatu i jego organów 
w zakresie merytorycznym i organizacyjnym 107 013,4 tys. zł, 
a na wspieranie Polonii i Polaków za granicą 96 026,7 tys. zł. 

Szef Kancelarii Senatu prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 03, według zasad określonych w art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
przez dysponenta części 03 – Kancelaria Senatu rocznych sprawozdań 
za 2019 r.: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 
w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r., tj. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach dysponenta części 03 – Kancelaria 
Senatu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.  
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części  
03 – Kancelaria Senatu została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej 
informacji. 

 

 

                                                                    
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 03 – Kancelaria 
Senatu 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 03 – KANCELARIA SENATU 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 03 – Kancelaria Senatu została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z wynikami roku poprzedniego.  

Zrealizowane dochody w tej części budżetu państwa wyniosły 1856,3 tys. zł i były o 312,5 % wyższe 
od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na 2019 r. (450,0 tys. zł) oraz o 668,7% wyższe 
od dochodów z 2018 r. (241,5 tys. zł).  

Głównymi źródłami dochodów Kancelarii Senatu w 2019 r. były wpływy z tytułu: 
- rozliczeń biur senatorskich oraz klubów i kół senackich funkcjonujących w IX kadencji Senatu RP 

ze środków przekazanych na bieżące funkcjonowanie (1681,3 tys. zł), 
- zwrotów niewykorzystanych dotacji na finansowanie zadań opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą (77,6 tys. zł), 
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (35,1 tys. zł). 

Na osiągnięcie dochodów wyższych niż założono w planie wpływ miały większe zwroty środków 
na pokrycie kosztów działalności klubów parlamentarnych niewydatkowanych w latach poprzednich 
(o 1358,0 tys. zł) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji (o 40,6 tys. zł).  

Dane dotyczące dochodów budżetowych w części 03 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.2. 
do informacji. 

Na koniec 2019 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 03 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 369,3 tys. zł i były one o 110,7 tys. zł, 
tj. o 42,8% wyższe niż w roku poprzednim. Dotyczyły one przede wszystkim zwrotów dotacji 
na zadania zlecone w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (210,1 tys. zł) oraz odsetek 
od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 
(103,7 tys. zł). Zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 271,5 tys. zł i w stosunku do 2018 r. wzrosły 
o 73,6 tys. zł. Główną pozycją wzrostu zaległości były należności w kwocie 59,0 tys. zł od Fundacji 
Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „NIKE” z tytułu przypisanej do zwrotu części dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem4. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

3.2.1. WYDATKI 

Wydatki budżetowe w części 03 – Kancelaria Senatu na 2019 r. zostały zaplanowane w ustawie 
budżetowej w wysokości 220 232,0 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków został obniżony do kwoty 
216 197,0 tys. zł w wyniku dokonanych przez Szefa Kancelarii blokad niewykorzystanych środków. 
Wydatki zrealizowano w kwocie 203 040,1 tys. zł, co stanowiło 92,2% planu z ustawy budżetowej 
oraz 93,3% planu po zmianach. Były one 2,6% wyższe od wydatków roku poprzedniego 
(197 984,8 tys. zł).  

Z otrzymanych środków sfinansowano zadania związane z obsługą Senatu i jego organów5 w kwocie 
107 013,4 tys. zł (52,7% wydatków w części 03) oraz dotacje celowe na finansowanie zadań 
publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie 96 026,7 tys. zł (47,3%). 
W strukturze rodzajowej wydatków dysponenta III w części 03 wydatki bieżące stanowiły 77,1% 
(82 562,3 tys. zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,1% (21 488,6 tys. zł), a wydatki 
majątkowe 2,8% (2 962,5 tys. zł).  
Dane dotyczące wydatków budżetowych w części 03 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5.3. 
do informacji. 

                                                                    
4  Decyzją Szefa Kancelarii Senatu z 13 stycznia 2020 r. rozłożono płatności tej zaległości na raty w 2020 r.   
5  Wydatki dysponenta III stopnia. 
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Dotacje celowe  

Dotacje celowe na wsparcie Polonii i Polaków mieszkających za granicą wyniosły 96 026,7 tys. zł 
i były o 4012,5 tys. zł (4,0%) niższe niż w 2018 r. (100 039,2 tys. zł) oraz o 5334,8 tys. zł (5,3%) 
niższe niż zakładano w planie po zmianach (101 361,5 tys. zł)6. Niższe niż planowano wykonanie 
wynikało ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, z czego 4930,3 tys. zł to kwota zwrócona przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dotacji przyznanej w 2019 r. na Budowę Domu Polskiego we 
Lwowie – Etap V.  

Szczegółowym badaniem dotacji objęto dowody na łączną kwotę 16 379,9 tys. zł, tj. 16,1% kwoty 
dotacji udzielonych w 2019 r. Dotyczyły one realizacji 125 umów, dobranych w sposób celowy 
spośród 283 umów zawartych w 2019 r. W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Udzielanie dotacji następowało zgodnie z wewnętrznymi zasadami zlecania zadań publicznych 
w Kancelarii Senatu, określonymi w uchwale nr 37 Prezydium Senatu z 1 lutego 2019 r., 
a zatwierdzenie ich rozliczeń w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie określonym 
w art. 152 ust. 2 ufp. 

Nadzór Kancelarii Senatu nad prawidłowością wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu części 03 
polegał na prowadzeniu przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu bezpośrednich kontroli wykonania 
zadań zleconych u beneficjentów dotacji7. W kontrolach stwierdzono nierzetelność w prowadzonej 
ewidencji księgowej, błędy w sprawozdaniach z realizacji zadań oraz niezakładanie wymaganych 
subkont w celu oddzielnego rozliczania środków z przyznanych dotacji. Wnioski pokontrolne 
zawierały warunek uzależniający otrzymywanie dotacji w latach następnych na zadania z zakresu 
opieki nad Polonią i Polakami za granicą od wyeliminowania stwierdzonych w kontrolach 
nieprawidłowości i uchybień. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia 

Wydatki bieżące w 2019 r. wyniosły 82 562,3 tys. zł i stanowiły 92,3% kwoty planowanej 
po zmianach (89 413,2 tys. zł). Najwyższy udział w tej grupie (72,8%) miały wydatki 
na wynagrodzenia pracowników oraz uposażenia senatorskie wraz z pochodnymi. Wyniosły one  
60 128,6 tys. zł i były o 5906,5 tys. zł (10,9 %) wyższe niż w 2018 r.(54 222,1 tys. zł) oraz 
o 974,6 tys. zł (1,6%) niższe od planu po zmianach. 

Przeciętne zatrudnienie w części 03 – Kancelaria Senatu w 2019 r. wyniosło 331 osób i było o jedną 
osobę wyższe niż rok wcześniej. Na koniec 2019 r. było zatrudnionych 326 osób, tj. o 11 osób mniej 
niż na koniec 2018 r. Trzy osoby wykonywały zadania podstawowe na podstawie umów zlecenia, 
trwających sześć miesięcy lub dłużej, z tego tytułu wydatkowano 19,8 tys. zł.  

Wydatków na wynagrodzenia w 2019 r. dokonywano w ramach limitu określonego w planie 
finansowym. Wyniosły one 42 861,4 tys. zł i były wyższe o 6852,3 tys. zł, tj. o 19%, niż w 2018 r. 
Wydatki na uposażenia senatorów wyniosły 8698,9 tys. zł i były o 1756,5 tys. zł niższe niż w 2018 r.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2019 r. wyniosło 10 790,9 zł i było o 1697,7 zł (18,7%) 
wyższe niż rok wcześniej. Dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 
wynagrodzenie to wyniosło 10 668,8 zł (wzrost o 1684,9 zł, tj. o 18,8%), a dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska wyniosło 17 401,4 zł (wzrost o 2407 zł, tj. o 16,1%). 

Wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynikał z wypłaty 
dodatkowego świadczenia w związku ze zmianą kadencji Senatu i zmianą na stanowisku Szefa 
Kancelarii Senatu, tj. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe8 oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wzrost wynagrodzeń pracowników 
Kancelarii Senatu wynikał z wypłaty: 
- dodatkowego wynagrodzenia związanego z zakończeniem IX kadencji Senatu, na podstawie 

w § 5a Regulaminu wynagradzania w Kancelarii Senatu;  

                                                                    
6  W trakcie roku Szef Kancelarii Senatu dokonał zwiększenia planu wydatków na dotacje o 861,5 tys. zł, przenosząc je 

na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ze środków na obsługę Senatu z rozdziału 75101 Urzędy 
naczelnych organów władzy państwowej. Środki pochodziły z oszczędności wydatków na rzecz senatorów, którym mandat 
senatorski wygasł w trakcie roku, wydatków na tłumaczenia, ekspertyzy, wynagrodzenia bezosobowe i nagrody 
konkursowe oraz niższych niż prognozowano wydatków dodatkowe wynagrodzenia roczne. 

7  Kontrole realizacji zadań były dokonywane na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 49 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 17 sierpnia 
2017 r. w sprawie kontroli realizacji zleconych zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.  

8  Dz. U. z 2019 r. poz. 152, ze zm. 
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- odpraw pracownikom zatrudnionym na czas sprawowania funkcji przez osobę zajmującą 
kierownicze stanowisko państwowe, na podstawie § 13 regulaminu wynagradzania w Kancelarii 
Senatu; 

- ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 
- 10% podwyżki wynagrodzeń pracownikom Kancelarii Senatu w kwietniu 2019 r.  
Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 03 przedstawia tabela stanowiąca załącznik 
nr 5.4. do informacji. 
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na prowadzenie biur senatorskich 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 21 488,6 tys. zł 
(tj. 96,5% kwoty określonej w planie po zmianach), nieznacznie wyższym (o 176,3 tys. zł, tj. o 0,8 %) 
niż w 2018 r. Najwyższe wydatki w tej grupie, tj. 18 194,5 tys. zł (84,7%), poniesiono na pokrycie 
kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich, czyli na wypłatę senatorom środków 
finansowych na prowadzenie biur senatorskich oraz na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz 
i tłumaczeń. Stanowiły one 17% wydatków poniesionych na obsługę Senatu oraz jego organów i były 
o 1,3% wyższe w porównaniu do 2018 r. Wykonanie wydatków na prowadzenie biur senatorskich 
było na poziomie 93,5% planu i 96,8% planu po zmianach. Było to spowodowane w szczególności: 
- wypłatą środków finansowych przeznaczonych na świadczenia należne pracownikom biur 

senatorskich, tj. na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawę w związku z zakończeniem 
kadencji Senatu, a także na pochodne od nich naliczone w wysokości niższej od prognozowanej 
na etapie ustalania projektu budżetu; 

- zmniejszeniem liczby biur senatorskich, na funkcjonowanie których był wypłacany ryczałt, 
na skutek wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu czterech senatorów; 

- zwrotem przez senatorów w listopadzie i w grudniu 2019 r. niewykorzystanych kwot środków. 
Szczegółowym badaniem objęto 10 wybranych sprawozdań i dowodów źródłowych z rozliczenia 
wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji na łączną kwotę 2049,0 tys. zł (11,3% 
wydatków Kancelarii na finansowanie biur senatorskich)9. Kontrola wykazała, że wykorzystanie 
środków było przez biura senatorskie prawidłowo udokumentowane, a rozliczenia zostały 
sprawdzone przez Kancelarię Senatu pod względem ich prawidłowości, zgodności danych 
i kompletności dowodów.  
Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2962,5 tys. zł, tj. o 1840 tys. zł (263,9%) więcej niż 
w roku poprzednim. Wydatki majątkowe stanowiły 141,1% kwoty określonej w ustawie budżetowej 
(2100,0 tys. zł) i 94% planu po zmianach (3152,4 tys. zł). W trakcie roku plan wydatków 
majątkowych został zwiększony o 1052,4 tys. zł, z tego o 1030,4 tys. zł zwiększono plan wydatków 
inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych (budownictwo inwestycyjne) i o 22 tys. zł 
zwiększono plan zakupów inwestycyjnych. Początkowo w ramach kwoty wydatków majątkowych 
zaplanowano realizację ośmiu zadań, następnie w trakcie roku do planu wprowadzono cztery nowe 
zadania, co było podyktowane pilnymi potrzebami oraz względami organizacyjnymi Kancelarii 
Senatu. Plan po zmianach przewidywał realizację 12 zadań, z czego zrealizowano 10. Odstąpiono 
od realizacji dwóch nowych zadań: opracowanie projektu budowlanego na modernizację 
i rozbudowę systemu przeciwpożarowego w budynku przy ul. Frascati 2 (8,4 tys. zł) oraz zakup 
urządzeń do systemu zabezpieczeń i monitoringu pomieszczeń w budynku przy ul. Smolnej 12 
(60 tys. zł), z uwagi na wystąpienie ograniczeń technicznych związanych z włączeniem istniejącego 
w tym budynku systemu kontroli dostępu do centralnego systemu nadzoru nad obiektami 
Parlamentu, funkcjonującego na stanowisku dowodzenia Straży Marszałkowskiej. 

Na wydatki związane z budownictwem inwestycyjnym wydatkowano 1241,8 tys. zł, w tym na: 
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach „A” i „B” – 756,6 tys. zł,  
- wykonanie tras kablowych i przyłączy multimedialnych w budynku „A” – 485,2 tys. zł. 
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1720,7 tys. zł, w tym na: 
- wykonanie instalacji systemu sterowania kamerami TV – 309,0 tys. zł,  
- zakup serwerów HPE DL380 – 131,6 tys. zł, 
- zakup pięciu nowych samochodów osobowych – 660,0 tys. zł,  
- zakup urządzeń do infrastruktury telewizyjnej – 127,4 tys. zł, 
- wdrożenie systemu sieci WiFi – 134 tys. zł, 
- zakup urządzeń skanujących – 115,1 tys. zł, 
- zakup oprogramowania i licencji – 150,0 tys. zł. 
                                                                    
9  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby kadencji pełnienia mandatu senatorskiego. 
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Szczegółowym badaniem wydatków pod względem kryteriów legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności objęto próbę w kwocie 10 454,2 tys. zł, stanowiącej 9,8% zrealizowanych wydatków 
Kancelarii Senatu jako dysponenta III stopnia. Doboru badanych dowodów dokonano w sposób: 
losowy, metodą MUS10 spośród zapisów odpowiadających wydatkom pozapłacowym na kwotę 
5361,1tys. zł oraz celowy na kwotę 5093,1 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, środki wydatkowano na zakupy i usługi 
służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie wydatki 
inwestycyjne były celowe i uzasadnione. W próbie losowej 14 zapisów na łączną kwotę 3319,6 tys. zł 
badanej pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz wyłączeń 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stwierdzono 
nieprawidłowości11.  

Szczegółowym badaniem objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
o najwyższych kwotach o łącznej wartości 2687,3 tys. zł, na podstawie których w 2019 r. 
wydatkowano 1492,9 tys. zł, w tym trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i jedno 
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. W wyniku badania nie stwierdzono 
naruszeń przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad wykonaniem budżetu w części 03 – Kancelaria Senatu 
i kontrolę nad całością gospodarki finansowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sposób i na zasadach określonych 
w uregulowaniach wewnętrznych. Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji wydatków 
Kancelarii Senatu były sprawowane zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz 
zasadami udzielania zamówień publicznych12. Okresowe analizy danych przekazywanych przez 
dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych13 służyły do sporządzania informacji dla Szefa 
Kancelarii o realizacji planu wydatków w trakcie roku budżetowego. Pod koniec roku posłużyły one 
do podjęcia decyzji o blokowaniu nadmiaru posiadanych środków z tytułu oszczędności. Szef 
Kancelarii Senatu, zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 
w 2019 r podjął trzy decyzje o blokadzie planowanych wydatków na łączną kwotę 11 472,2 tys. zł, 
były one o 30,9% wyższe niż w roku poprzednim (8763,1 tys. zł).  

Zobowiązania w części 03 na koniec 2019 r. wyniosły 3698,0 tys. zł i były wyższe o 419,7 tys. zł 
(tj. o 12,8%) od stanu na koniec roku poprzedniego. Prawie ¾ tej kwoty stanowiły zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (2680,8 tys. zł), a w pozostałym 
zakresie między innymi: zakupu usług pozostałych (221,5 tys. zł), podróży służbowych 
(314,6 tys. zł), środków na funkcjonowanie biur senatorskich (177,6 tys. zł). Na koniec 2019 r. 
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

3.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Kancelaria Senatu opracowała budżet zadaniowy na 2019 rok w układzie funkcji, zadań i podzadań 
z działaniami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej14. Zadaniem Kancelarii Senatu realizowanym w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem 
była obsługa Senatu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym (zadanie 1.2.), 
a w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna – reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za 
granicą oraz obsługa cudzoziemców (zadanie 15.3.). Ze względu na specyfikę zadania publicznego 
ujętego w funkcji 1. Kancelaria Senatu odstąpiła od definiowania celu i miernika jego realizacji. 
Efekty rzeczowe wydatków majątkowych Kancelarii Senatu w 2019 r. przedstawiono w opisie stanu 
faktycznego wydatków. 

Kancelaria Senatu w 2019 r. zastosowała nowy miernik realizacji celu dla zadania 15.3. Podtrzymanie 
polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz budowanie i umacnianie wspólnoty narodowej 
poprzez zapewnienie efektywnej współpracy i integracji z Polonią i Polakami za granicą. 
                                                                    
10  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości.  
11  Badaniem objęto cztery zapisy dotyczące wyłączeń stosowania upzp oraz 10 zapisów dotyczących wyboru trybu 

postępowań o zamówienie publiczne (wszystkie zapisy dotyczyły trybu przetargu nieograniczonego). 
12  Instrukcja kontroli finansowej stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69 Szefa Kancelarii Senatu z 22 grudnia 

2009 r.; Zarządzenie nr 36 Szefa Kancelarii Senatu z 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych 
w Kancelarii Senatu. 

13  Stosownie do zarządzenia nr 69 Szefa Kancelarii Senatu z 22 grudnia 2009 r. w sprawie procedur kontroli finansowej oraz 
innych elementów kontroli zarządczej w Kancelarii Senatu. 

14  Dz. U. poz. 1154. 
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Wprowadzono miernik Liczba zleconych przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą w miejsce stosowanego w 2018 r. miernika Liczba osób objętych wsparciem 
i biorących udział w projektach zlecanych przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą. Na 2019 r. zaplanowano zlecenie 1900 zadań, na które Prezydium Senatu 
przyznało dotacje celowe, a wykonanie tego miernika wyniosło 2145 zadań. Zbadane zadania 
obejmowały między innymi organizację pobytów w Polsce przedstawicieli Polonii, dzieci i młodzieży 
Polonijnej (kolonie, pobyty specjalistyczne, obozy harcerskie), wsparcie dla prasy polonijnej, 
remonty szkół i obiektów wykorzystywanych przez organizacje polonijne, działania kulturalne 
i wsparcie najbiedniejszych osób polskiego pochodzenia. 

Zastosowany w 2019 r. miernik oceny realizacji celu (liczba zadań) ma istotną wadę, gdyż przy 
ograniczonych ustawą środkach finansowych istnieje możliwość jego kształtowania tak, aby przy jak 
najmniejszych kosztach wykonać jak największą liczbę zadań, pomijając zadania wymagające 
większych kosztów ich realizacji. Przedstawianie wskaźnika, którego wartość trudno zinterpretować, 
nie ma istotnej wartości informacyjnej odnośnie faktycznego stopnia realizacji celu. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 03 – Kancelaria Senatu: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

W dniach 14–21 kwietnia 2019 r. Kancelaria Senatu złożyła korekty sprawozdań rocznych Rb-27,  
Rb-28 i Rb-BZ1 oraz korektę sprawozdania kwartalnego RB-N za IV kw. 2019 r. Korekty wynikały 
z ujęcia w ewidencji księgowej roku 2019 dowodów księgowych, które wpłynęły po terminie 
sporządzenia sprawozdań rocznych. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach dysponenta części 03 – Kancelaria Senatu były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Szefa Kancelarii Senatu 9 kwietnia 2020 r. Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 03 – Kancelaria Senatu. Szef 
Kancelarii Senatu nie zgłosił zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 03 – KANCELARIA SENATU 

Oceny wykonania budżetu w części 03 – Kancelaria Senatu dokonano stosując kryteria15 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku16. 

Dochody (D)17:      1856,3 tys. zł 

Wydatki (W)18:      203 040,1 tys. zł   

Łączna kwota (G =  W):     203 040,1 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G =  1 

Nieprawidłowości w wydatkach:   nie stwierdzono 

Wynik końcowy Wk : 5 x 1 =    5 

Ocena wydatków:     (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna  

Ocena ogólna:      pozytywna 

 
 

                                                                    
15  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
16  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
17  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody, 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
18  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 

wygasły z upływem roku. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 03 - KANCELARIA SENATU  

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 241,5 450,0 1 856,3 768,6 412,5 

1. 

dział 751: Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

241,5 450,0 1 856,3 768,6 412,5 

1.1. 

rozdział 75101: Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa 

153,9 393,0 1 759,3 1 143,1 447,6 

1.1.1. 
§ 0870 Wpływy 
ze sprzedaży składników 
majątkowych  

69,6 54,0 35,1 50,4 65,0 

1.1.2. § 0920 Wpływy 
z pozostałych odsetek 0,02 0,0 6,2 31 000,0 x 

1.1.3 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

57,2 323,0 1 681,3 2 939,3 520,5 

1.1.4 
§ 0950 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań 
wynikających z umów 

12,9 1,0 14,3 110,8 1 430,0 

1.1.5. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 14,2 14,0 22,1 155,6 157,8 

1.1.6. § 1510 Różnice kursowe 0,06 1,0 0,2 333,3 20,0 

1.2. Rozdział 75195 Pozostała 
działalność 87,6 57,0 97,0 110,7 170,2 

1.2.2. 

§ 0900 Wpływy z odsetek 
od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych 
nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

5,1 2,0 0,7 13,7 35,0 

1.2.3. § 0920 Wpływy 
z pozostałych odsetek 21,5 4,0 2,0 9,3 50,0 

1.2.4. 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

13,7 14,0 13,7 100,0 97,8 

1.2.5. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów 
dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych 
nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  

13,5 0,0 2,9 21,5 x 

1.2.6. 
§ 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

33,8 37,0 77,6 229,6 209,7 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). 
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5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 03 – KANCELARIA SENATU 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3  6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1)  

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie* 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 197 984.8    220 232,0    216 197,0    203 040,1    102,6 92,2 93,9 

1. 

dział 751: Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

197 984,8    220 232,0    216 197,0    203 040,1    102,6 92,2 93,9 

1.1. 

rozdział 75101: Urzędy 
naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa  

97 945,6    119 732,0    114 835,5    107 013,4    109,3 89,4 93,2 

1.1.1. 
§ 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 100,4    140,0    140,0    128,9    128,4 92,1 92,1 

1.1.2. 
§ 3030 Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych 21 171,9    23 061,0    22 079,9    21 309,7    100,7 92,4 96,5 

1.1.3. 
§ 3040 Nagrody o charakterze 
szczególnym niezaliczone 
do wynagrodzeń 

40,0    50,0    50,0    50,0    125,0 100,0 100,0 

1.1.4. 
§ 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 0,0    19 437,0    18 463,9    0,0    - - - 

1.1.5. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 44 517,4    53 111,0    50 034,4    49 476,2    111,1 93,2 98,9 

1.1.6. 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 1 947,2    2 200,0    2 084,1    2 084,1    107,0 94,7 100,0 

1.1.7. § 4090 Honoraria 205,4    403,0    305,0    235,9    114,8 58,5 77,3 

1.1.8. 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 7 027,5    8 100,0    8 100,0    7 751,4    110,3 95.7 95,7 

1.1.9. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 730,0    900,0    884,7    816,9    111,9 90,8 92,3 

1.1.10. § 4140 Wpłaty na PFRON 362,0    - 376,6    376,6    104,0 - 100,0 

1.1.11. 
§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 473,5    886,0    787,0    384,7    81,2 43,4 48,9 

1.1.12. § 4190 Nagrody konkursowe 54,3    187,0    128,0    8,9    16,4 4,8 7,0 

1.1.13. 
§ 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 2 124,5    0,0    0,0    3 501,7    164,8 - - 

1.1.14. § 4220 Zakup środków żywności 176,1    0,0    0,0    183,8    104,4 - - 

1.1.15. § 4260 Zakup energii 208,0    0,0    0,0    204,9    98,5 - - 

1.1.16. § 4280 Zakup usług zdrowotnych 223,3    0,0    0,0    194,2    87,0 - - 

1.1.17. § 4300 Zakup usług pozostałych 8 039,7    0,0    0,0    8 481,1    105,5 - - 

1.1.18. 

§ 4340 Zakup usług remontowo- 
- konserwatorskich dotyczących 
obiektów zabytkowych będących 
w użytkowaniu jednostek 
budżetowych 

780,2    0,0    0,0    647,1    82,9 - - 

1.1.19. 
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych 437,9    0,0    0,0    416,0    95,0 - - 

1.1.20. 
§ 4380 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 463,9    0,0    0,0    358,7    77,3 - - 
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1.1.21. 
§ 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 

37,9    0,0    0,0    5,8    15,3 - - 

1.1.22. 
§ 4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe  

284,8    0,0    0,0    322,7    113,3 - - 

1.1.23. § 4270 Zakup usług remontowych 696,9    1 234,0    1 084,0    1 004,6    144,2 81,4 92,7 

1.1.24. § 4410 Podróże służbowe krajowe  1 935,7    2 535,0    2 500,6    2 112,6    109,1 83,3 84,5 

1.1.25. 
§ 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne  2 082,1    2 400,0    1 780,0    1 305,3    62,7 54,4 73,3 

1.1.26. § 4430 Różne opłaty i składki  1 670,3    1 773,0    1 693,0    1 613,0    96,6 91,0 95,3 

1.1.27. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 542,1    577,0    584,7    576,4    106,3 99,9 98,6 

1.1.28. § 4480 Podatek od nieruchomości 29,2    34,0    34,0    31,0    106,2 91,2 91,2 

1.1.29. 
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

0,6    0,0    0,0    0,0   0,0 - - 

1.1.30. 
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu 
państwa 0,5    0,0    0,0    0,0   0,0 - - 

1.1.31. 
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

8,8    13,0    21,0    19,0    215,9 146,2 90,5 

1.1.32. 
§ 4530 Podatek od towarów 
i usług  8,6    1,0    1,0    0,7    8,1 - 70,0 

1.1.33. 
§ 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 317,3    325,0    335,0    329,3    103,8 101,3 98,3 

1.1.34. § 4580 Pozostałe odsetki 0,0    0,0    2,1    2,1    - - 100,0 

1.1.35. 

§ 4600 Kary, odszkodowania 
i grzywny wypłacane na rzecz 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,5    0,0    0,0    0,0    0,0 - - 

1.1.36. 
§ 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego  0,0    0,0    0,2    0,2    - - 100,0 

1.1.37. 

§ 4690 Składki do organizacji 
międzynarodowych, w których 
uczestnictwo związane jest 
z członkostwem w Unii 
Europejskiej 

3,8    12,0    4,9    4,9    128,9 40,8 100,0 

1.1.38. 
§ 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

120,8    253,0    209,0    112,5    93,1 44,5 53,8 

1.1.39. 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 32,4    90,0    90,0    89,8    - - 99,8 

1.1.40. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

969,1    1 880,0    1 902,0    1 720,7    177,6 91,5 90,5 

1.1.41. 

§ 6580 Wydatki inwestycyjne 
dotyczące obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu 
jednostek budżetowych 

121,0    130,0    1 160,4    1 152,0    952,1 886,2 99,3 

1.2. 
Rozdział 75195 – Pozostała 
działalność 100 039,2    100 500,0    101 361,5    96 026,7    96,0 95,5 94,7 

1.2.1. 

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji fundacjom 

52 641,6    52 500,0    52 638,1    52 618,1    100,0 100,2 100,0 

1.2.2. 

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom 

43 823,5    44 500,0    45 098,7    39 785,4    90,8 89,4 88,2 
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1.2.3. 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

3 574,1    3 500,0    3 624,7    3 623,2    101,4 103,5 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 03 – KANCELARIA SENATU 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych przez 
NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 

wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg   
Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg  
Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł  zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

330 36 009,1 9 093,2 331 42 861,4 10 790,9 118,7 

1. 

dział 751 – Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa 

330 36 009,1 9 093,2 331 42 861,4 10 790,9 118,7 

1.1. 

rozdział – 75101 
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa 

330 36 009,1 9 093,2 331 42 861,4 10 790,9 118,7 

 

01 – Osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi  
systemami 
wynagrodzeń 

324 34 929,5 8 983,9 325 41 608,5 10 668,8 118,8 

 

02 – Osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

6 1 079,6 14 994,4 6 1 252,9 17 401,4 116,1 
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5.5.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Szef Kancelarii Senatu 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Minister Finansów 
9. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej 
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
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