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Wprowadzenie

I. Wprowadzenie
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. I ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli1.
Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na rok
14 Rzecznik,Praw Dziecka.

20162 w części

Zakres kontroli obejmował:
analizę porównawczą danych ujętych w rocznych sprawozdaniach z wykonania planu dochodów
budżetowych za 2015 r. i 2016 r.,
wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyńiku realizacji zadań
finansowanych ze środków publicznych,
prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2016 oraz sprawozdań
za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych,
nadzór i kontrolę sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 (dalej ufp).
-

-

-

-

Dysponentem części 14 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Dziecka (dalej: Rzecznik lub RPD),
będący jednocześnie dysponentem głównym i dysponentem III stopnia środków budżetowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka4, do zadań RPD
należy podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rożwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Zadania te, stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy,
Rzecznik wykonywał przy pomocy Biura Rzecznika Praw Dziecka (dalej: Biuro RPD). W. części 14 nie
było innych jednostek podległych (dysponentów III III stopnia).
Zrealizowane w 2016 r. w części 14 dochody wyniosły 2,2 tys. zł. Wydatki budżetu państwa w tej części
poniesiono w wysokości 11.179,0 tys. zł. W układzie zadaniowym wydatki te przeznaczono na zadanie
„Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta", realizowane w ramach funkcji
16 Sprawy obywatelskie. W 2016 r. w części 14 nie dokonywano wydatków z budżetu środków
europejskich.
-

1
2

Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278, ze zm.).
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2086, ze zm.
4
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II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna5
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części
14 Rzecznik Praw Dziecka.
-

W wyniku kontroli 26,4% zrealizowanych w części 14 wydatków budżetu państwa stwierdzono, że
zostały one poniesione z zachowaniem zasad gośpodarowania środkami publicznymi określonych
w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono wydatków niecelowych
i niegospodarnych.
Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków, osiągnięto cele
prowadzonej działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. Rzecznik Praw Dziecka
rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. I i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu
w części 14.
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 14
Rzecznik Praw Dziecka
przedstawiona została w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.
-

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań za
2016 r. przez dysponenta części 14 Rzecznik Praw Dziecka:
-

-

-

-

-

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-BZI)

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r. o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji (Rb-Z).
Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Funkcjonujądy system kontroli zarządczej zapewniał prawidłowość sporządzonych sprawozdań
budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
Uwagi i wnioski
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka
wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych.

W kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej,
stosuje się ocenę opisową.
5
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa
Dochody budżetowe
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r., kontrola dochodów
budżetowych w części 14 Rzecznik Praw Dziecka została ograniczona do przeprowadzenia analizy
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego.
-

Zrealizowane dochody w części 14 wyniosły 2,2 tys. zł, były o 1,6 tys. zł niższe od wykonanych
w2015 r. 10 0,2 tys, zł wyższe od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2016. Uzyskano je
z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych, pobranego
na rzecz budżetu państwa od wynagrodzeń pracowniczych, wykonywanie zadań związanych
z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i ich wysokości oraz wypłatę tych
świadczeń
Na koniec 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 zwykonania planu dochodów budżetowych,
w części 14 nie wystpiły należności pozostałe do zapłaty.
Szczegółowe dane liczbowe o dochodach budżetowych w części 14 przedstawiono w tabeli,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa w części 14 zostały zrealizowane w kwocie 11.179,0 tys. zł, co stanowiło
100% planu po zmianach i planu określonego w ustawie budżetowej oraz 106,3% wykonania w 2015 r.
(10.513,0 tys. zł).
W strukturze wydatków największy udział (97,7%) miały wydatki bieżące jednostek budżetowych,
zrealizowane na kwotę 10.924,5 tys. zł (100% planu po zmianach). Poniesione zostały przede
wszystkim na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (5.240,7 tys. zł, tj. 48,0%
wydatków w tej grupie) oraz zakupy towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Biura RPD
(5.208,3 tys. zł, tj. 47,7%).
W stosunku do roku 2015 wydatki w tej grupie były wyższe o 665,6 tys, zł, tj. o 6,5%, głównie w wyniku
wzrostu wynagrodzeń pracowników.
Przeciętne zatrudnienie w części 14 w 2016 r., w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wynosiło
62 osoby i w porównaniu do 2015 r. wzrosło o trzy osoby (5,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w 2016 r. było o 370,9 zł (o 6,7%) wyższe niż w 2015 r. i wynosiło 5.940,0 zł.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4,5 tys. zł i były o 12,5% (0,5 tys. zł) wyższe
niż w 2015 r. Poniesione zostały na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy
monitorach ekranowych dla pracowników Biura RPD, stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Pracy. i Polityki Socjalnej z dnia I grudnia 1998 r. w sprawie beżpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe6.
Wydatki majątkowe wyniosły 250,0 tys. zł i stanowiły 100% kwoty zaplanowanej i zrealizowanej w roku
poprzednim. Poniesiono je na zakupy inwestycyjne, niezbędne do realizacji zadań RPD, tj. zakup
samochodu osobowego, elementów do modernizacji serwerowni, oprogramowania i licencji oraz
sprzętu biurowego.
Zobowiązania w części 14 na 31 grudnia 2016 r, wynosiły 332,6 tys. zł i były niższe o 34,7 tys. zł
(o 9,4%) od zobowiązań na koniec 2015 r. Wynikały głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2016 r, dla pracowników Biura RPD i pochodnych od tego wynagrodzenia, których termin

6

Dz. U. Nr 148, poz. 973.
[;I
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płatności przypadał w 2017 r. Kwoty poszczególnych tytułów zobowiązań były zgodne z ewidencją
księgową. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 2955,3 tys, zł,
stanowiącej 26,4% wydatków Biura RPD. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów I dowodów księgowych, odpowiadających
pozapłacowym wydatkom budżetowym Biura RPD. Próba wydatków w kwocie 2.809,1 tys. zł została
wylosowana metodą monetarną7, natomiast 146,2 tys. zł dobrano w sposób belowy. Badaniem objęto
wydatki zaksięgowane w 96 pozycjach na kwotę ogółem 2.955,3 tys. zł, w tym w grupie wydatków
majątkowych trzy na kwotę 197,7 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących pozapłacowych 93 na kwotę
2,757,6 tys: zł; W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
-

-

W próbie wydatków w łącznej kwocie 2.941 „2 tys. •zł (stanowiącej 99,5% ogółu zbadanych)8,
analizowanej pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz
wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9,
nie stwierdzono nieprawidłowości.
W wyniku analizy trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych10 na łączną kwotę
458,7 tys. zł nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dane dotyczące wydatków budżetowych oraz zatrudnienia i wynagrodzeń w części 14 przedstawiono
w tabelach stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Informacji.
2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności
Rzecznik Praw Dziecka w ramach określonej w budżecie zadaniowym na 2016 r. funkcji 16 Sprawy
obywatelskie realizował zadanie Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta", którego
celem był a ochrona i promocja praw dziecka. Miernik przyjęty do pomiaru stopnia realizacji celu tego
zadania (liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku
do RPD), planowany w wysokości 78,0%, został zrealizowany na poziomie 92,0%. Do Biura RPD
w 2016 r. zgłoszono 44.892 sprawy, zakończono 41.118. W 184 sprawach Rzecznik przystąpił do
toczących się postępowań sądowych związanych z naruszeniem praw dziecka.
-

Zadanie to obejmowało podzadanie Ochrona .1 promocja praw dziecka", w ramach któregó realizowano
dwa działania Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka" oraz
„Promocja praw dziecka", na które wydatkowano odpowiednio: 8164,7 tys. zł i 3.014,3 tys. zł.
Planowane wartości mierników osiągnięcia celów działań11 zostały wykonane. W 2016 r.
przeprowadzono 217 kontroli i wizytacji interwencyjnych w ośrodkach wypoczynkowych, szkołach,
ośrodkach wychowawczych i innych miejscach przebywania dzieci (o 44,7% więcej od planowanej

8

9
10

11

Metoda monetarna potega na doborze próby dowodów i zapisów księgowych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym
do wartości.
Kwota 14,1 tys. zł, nieobjęta badaniem pod kątem prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych,
dotyczyła zaewidencjonowania pobrania gotówki do kasy.
Dz. U. z 2015 r. póz. 2164, ze zm.
Tj. zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zamówienie,
do którego nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielone na podstawie procedury
określonej przepisami zarządzenia Rzecznika Praw Dziecka nr 15 z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę 14.000 euro, regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro oraz regulaminu komisji zamówień publicznych w Biurze
Rzecznika Praw Dziecka i ogłoszenia jednolitego tekstu ww. regulaminów.
Celem działania 16.4.2.1 Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka" było
zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka, działania 15.4.2.2 Promocja praw dziecka" zwiększenie
świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka i wiedzy o prawach dziecka.
-
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liczby). Zrealizowano 28 działań i kampanii promocyjnych (dwa więcej od planowanej liczby),
polegających m.in. na prowadzeniu strony internetowej i wydaniu publikacji dotyczących praw dziecka,
udziale w kongresach i organizacji kampanii społecznych (np. Konwencja o prawach dziecka",
Przemoc rówieśnicza", „Reaguj, masz prawo").
Monitoring mierników prowadzony był systematycznie na podstawie rzetelnych źródeł danych
(m.in. system, informatyczny, informacje komórek organizacyjnych właściwych dla realizacji działań
objętych miernikami).
Nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu w części 14 sprawowano zgodnie z art. 175 ust. I I 2 ufp,
W szczególności poprzez comiesięczną analizę wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz
analizę stopnia realizacji celów zadania, podzadania i działań.
3. Sprawozdania
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań za 2016 r. przez dysponenta części
14 Rzecznik Praw Dziecka:
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-13Z1)
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r. o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji (Rb-Z).
Sprawozdania te zośtały sporządzone terminowo i prawidłowo, na podstawie danych wynikających
z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:
sprawozdawczości budżetowej12, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych13 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym14. Przyjęty system
kontroli zarządczej zapewniał kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
-

-

-

-

-

12

13

14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1015, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finańsów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766).
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Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Rzecznika Praw Dziecka w dniu 3 kwietnia 2017 r
Rzecznik Praw Dziecka nie wniósł zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

Załączniki
Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 14— Rzecznik Praw Dziecka
2016

2015
Lp.

Wyszczegolnienie

Wykonanie

Ustawa1)

Wykonanie

2

3

tys.zł
4

5

Ogółem
dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw
0970 Wpływy z różnych dochodów

3,8

20

22

5:3

5:4

6

7

57,9

110,0

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.
1) Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana ustawą z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
(Dz. U. poz. 1759) i ustawąz dnia 15 grudnia 2016 r. ó zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2100).
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 14

-

Rzecznik Praw Dziecka

2015
L.p.

2016

Wyszczegolnienie

Wykonanie

Ustawa1)

2

3

4

Budżet po
Wykonanie
zmianach

6:3

6:4

6:5

tys.zł
Ogółem
dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli I ochrony prawa,
W tym:
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do

5

6

10513,0

11179,0

11179,0

4,0

11,0

4,5

789

11179,0 106,3 100,0 100,0

4,5 112,5

40,9 100,0

wynagrodzeń

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3674,0

4155,0

4155,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rbczne

268,9

312,0

264,4

264,4

98,3

84,7 100,0

4110Składkinaubezpieczeniaspołeczne

681,0

681,0 111,1

88,1 100,0

82,9 105,9

74,7 100

4155,0 113,1 1000 100,0

613,0

773,0

4120 Składki na Fundusz Pracy

78,3

111,0

82,9

4140 Składki na PFRON

52,8

0,0

57,4

57,4 108,7

138,8

210,0

205,4

205,4 148,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

-

4190 Nagrody konkursowe

26,2

30,0

22,3

22,3

4270 Zakup usług remontowych

10,0

40,0

41,3

41,3 413,0 10

4410 Podróże służbowe krajowe

51,3

150,0

54,8

54,8 fÓ

4420 Podróże służbowe zagraniczne

32,5

85,0

70,3

70,3

9,4

30,0

12,8

12,8

4440 Odpisyna zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
14. § 4540 Składki do organizacji międzynarodowych

70,7

79,0

76,3

76,3 107,9

4,8

10,0

4,8

4,8 100,0

4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki

2,4

0,0

0,1

0,1

27,1

31,0

28,7

4430 Różne opłaty i składki

15

97,8 1050

-

-

-

4,2

28,7 105,9

0,0

4902,0

5167,0

4210 Zkup matehałów i wyposażenia

341,2

0,0

0,0

479,6 140,6

4260 Zakup energii

101,2

0,0

0,0

101,1

4280 Zakup usług zdrowotnych

4,5

0,0

0,0

4300 Zakup usług pozostałych

3439,6

0,0

0,0

3270,3

95,1

157,8

0,0

0,0

157,0

99,5

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
23. § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
25, § 6600 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

64,4

00

0,0

1090,1

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

00

-

-

48,0 100,0
-

1000

92,6 100,0
-

-

-

-

-

-

-

-

7,7 ffT

42,0

-

1 109,3 TI{

-

-

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa.
1)

Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana ustawą z dnia: 20 października 2016 r. 115 grudnia 2016 r.
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250,0

-

100,0 100,0

Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 14 Rzecznik Praw Dziecka
-

Wykonanie 2016 r.
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
miesięczne
Przeciętne
Przeciętne
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
wynagrodzenie
zatrudnienie
wynagródzenie
zatrudnienie
wg Rb-70
wg Rb-70
brutto na I
wg Rb-70
brutto na I
wg Rb-70
pełnozatrudnionego
pełnozatrudnionego
zł
osób1
tys. zł
tys. zł
zł
os6b1
7
8
4
5
6
3
Wykonanie 2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

2

8:5

-

Ogółem
dział 751 Urzędy
naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
rozdz1a175101 Urzędy
naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wg statusu zatrudnienia2:
01-osobynieobjęte
mnożnikowym systemem

59

3942,9

5569,1

62

4419,4

5940,0

106,7

58

3759,8

5402,0

61

4224,8

5771,6

106,8

1

18310

15258,3

1

194,6

16217,1

106,3

wynagrodzeń

M

02-osobyzajmujące
kierownicze stanowiska
państwowe

11W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
2)

Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r, w sprawie sprawozdawczości
budżetowej.
-

12

Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w części 14— Rzecznik Praw Dziecka
Oceny wykonania budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka dokonano stosując kryteria15
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku16.
-

Dochody (0)17: 2,2 tys. zł (nie badano).
Wydatki budżetu państwa + budżetu środków europejskich18 (W): 11.179,0 tys. zł
Łączna kwota G podlegająca ocenie: 11.179,0 tys. zł
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W: G = I
Nieprawidłowości w wydatkach: nie stwierdzono
Ocena cząstkowa wydatków: (5) pozytywna
Wynik końcowy Wk: 5 xl = 5 (pozytywna)

15
16
17

18

http://www.nik.goy.pl/kontrole/standardy-kontroli-nikl
Por.: http://www.nik.goy.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwal
W częściach budżetu państwaw 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 wagi
dochodów.
W części 14 nie dokonywano wydatków z budżetu środków europejskich.
13

Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezá Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Rozwoju i Finansów
Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
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