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Wprowadzenie

f, Wprowadzenie

Dysponentem częścĺ 14 budzetu państwa jest Rzecznik Praw Dziecka (dalej: Rzecznik lub RPD)'
będący jednocześnie dysponentem głownym i dysponentem lll stopnia środków budzetowych'

Zgodnie z art.. 3 ust' 1 ustawy z dnia 6 stycznĺa 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka1, do zadań
Rzecznika należy podejmowanie działań mających na ceĺu zapewnienĺe dziecku pełnego

i harmonijnego rozwoju, Z poszanowaniem jego godnoŚci i podmiotowości. Zadania te, stosownie
do art' 13 ust. 1 ustawy, Rzecznik wykonywałprzy pomocy Biura Rzecznika Praw Dziecka (dalej: Biuro
RPD)' W częŚci 14 nĺe były finansowane wydatkĺjednostek innych niz Biuro Rzecznika Praw Dziecka'

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018 w częŚci budżetowej
14 _ Rzecznik Praw Dziecka. Ocenĺe podlegały w szczegÓlności:

realizacja wydatkow budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadan
finansowanych ze środkiw publicznych,

spoządzenĺe rocznych sprawozdań budzetowych za rok 2018 araz sprawozdań za lV kwartał
2018 r, w zakresie operacji finansowych,

syste m kon tro l i zaządczej w zakresie prawidłowoŚci spoządzan ia sprawozdań,

nadzor i kontrola sprawowane pzez dysponenta częŚci budżetu państwa w trybłe art'' 175 ustawy
zdnia27 sierpnĺa 2009 r. o fĺnansach publicznychz.

Ponadto pzeprowadzono analizę porÓwnawczą danych ujętych W rocznym sprawozdaniu Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 2017.

Zrealizowane w 2018 r' w części 14 dochody budŻetu państwa wynĺosły 2,5 tys' zł, a wydatki
_ 11469,0tys. zł. W 20'ĺ8 r. w części 14 _ Rzecznik Praw Dziecka nie dokonywano wydatków
z budżetu środków europejskich.

W układzie zadaniowym wydatki przeznaczono na zadanĺe 16.4 -,,ochrona praw obywatelskich i praw
dziecka'', podzadanie 16.4'2 - ,,ochrona i promocja praw dziecka" , działania 16.4'2'1 - ,,Prowadzenie
działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka" i 16'4'2'2 - ,,Promocja praw dziecka'',
realizowane w ramach funkcji 16 - ,,Sprawy obywatelskie".

Kontrola została pzeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r'

o NajwyŻszej lzbie Kontrolis.
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ocena kontrolowanej dzĺałalnoŚci

II. ocena kontrolowanej działalności

1. ocena ogólnął

W wynĺku kontroli 17,8% zrealĺzowanych wczęści 14 wydatków budŻetu państwa ustalono, że zostały
one ponĺesione w granicach kwot określonych w planĺe finansowym jednostki, na cele służące realizacji
zadań Rzecznika Praw Dzĺecka' Stwierdzone nieprawidłowoŚcí polegały na udzieleniu zamiwień
publicznych niezgodnie z pzepisami ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamÓwĺeń pubĺicznychs
(dalej: Pzp) i postanowieniamĺ reguĺaminu udzielania zamÓwień publicznych o wartości
niepzekraczającej wyrażonej W złotych rÓwnowartości kwoý 30 tys. euro W Biuze RPD,
wprowadzonego zarządzeniem nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 listopada 2017 r. Wydatki
poniesione w2018 r. na realizację zamówień udzielonych niezgodnĺe z Pzp stanowiły 1,6% wydatkÓw
częścĺ 14 _Rzecznĺk Praw Dzĺecka.

W rezultacie wydatkowania środków finansowych osiągnięto cele prowadzonej działalności
zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków' Rzecznik Praw Dzĺecka zetelnĺe, zgodnĺe z arĹ' 175
ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował nadzÓr i kontrolę nad wykonywaniem budżetu
w części 'ĺ4.

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budŻetu państwa w części 't4 _ Rzecznik Praw Dziecka
pzedstawĺona została w załączniku 1 do nĺniejszej informacji'

Najwyższa lzba Kontroli opinĺuje pozytywnie prawidłowośi spoządzania rocznych sprawozdań
budŻetowych za 2018 l. 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 wydatkow budżetu państwa (Rb_28),

z wykonanĺa wydatkiw budŹetu państwa oraz budżetu środkow europejskich W układzie
zadaniowym (Rb-BZ1)

orazw zakresie operacjĺfinansowych za lV kwartał2018 r. o stanie naleŹnościoraz wybranych akýwÓw
finansowych (Rb-N) i o stanĺe zobowĺązań według tytułÓw dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Pzyjęty
system kontroli zarządczĄ zapewniał w sposób racjonalny prawidłowośÓ spoządzanĺa sprawozdań.
WyŻą wymĺenĺone sprawozdania zostały spoządzone terminowo i prawidłowo pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym,

2. Uwagi iwnioski

Ustalenia kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 14 _ Rzecznik Praw Dzĺecka
wskazują na potzebę zwĺększenia nadzoru Rzecznika Praw Dziecka nad prawidłowoŚcią udzielanĺa
zamówień publicznych w Biuze RPD'

W kontľoli wykonanĺa budżetu państwa w 20'18 r. Najwyższa lzba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna
ĺ negatywna. W pzypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej' ani dla oceny negatywnej,
stosuje się ocenę W formie opisowej.
Dz. U.22018 r. poz.1986, ze zm.
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Wyniki kontroli

IIr. Wyniki kontroli Wykonania budżetu państwa
ĺ' Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody w^częŚci 'l4 wynĺosły 2'5 tys. zł, stanowiły 125,0o/o kwoty planowanej w ustawie
budżetowej na 2018'pt| j byłľ o 0,6 tys. zł (t1' 19,4o/o) niższe od wykonanych w 2017'r. Dochoáy
uzyskano w szczególnoś9i 1 tytułu wynagrodzónĺa za ierminowe wpłacanie podatku dochodowegó
potrąconego od wynagrodzeń pracownĺkÓw, ustalanĺe prawa do ŚwiadczeR z uoäz|ĺeczeń społecrnyěn
i ich wysokoścĺoraz wypłatę świadczeń.

Na koniec 2018 r', zgodnĺe ze Sprawozdaniem Rb-27 z wykonanĺa planu dochodÓw budżetowych,
w części 14 nie wystąiły należnoścĺ pozostałe do zapłaty'

Szczegołowe dane liczbowe o dochodach budŹetowych w częŚcĺ 14 pzedstawĺono w tabeli,
s ta n owi ącej załącznik 2 d o n i n iejszej i n fo rm acj i

Zgodnie zzałoŻeniam1ozľjetľmĺ do kontroli wykonania budŻetu państwa w 2018 r', kontrola dochodÓw
budżetowych w częŚci 14 - Rzecznĺk Praw Dżiecka została ogranĺczona do pzeprowadzenia analízy
porownawczej danych ujętych W rocznym sprawozdaniu břdzetowym Rn-zr z wykonania planű
dochodiw budżetowych z wynĺkami roku úbiegłego.

2. Wydatki budżetu państwa

ľy99lk| budŻetu państwa w części 14 - Rzecznik Praw Dzĺecka zostały zrealizowane w kwocĺe'ĺ1469,0tys' zł, stanowiły^'l00,07o planu po zmianach iplanu określonego w ustawie budżetowej oraz
były o 145,0 tys. zł (tj. o 1,3o/o)vĺyŻszeod wydatkÓw wykonanych w roku 2017.

W ?018 r' plan wydatków części 'l4 nie był zwiększany środkamizrezerwy ogolnej i rezenľ celowych
budżetu państwa.

W struktuze wydatków najwĘkszy udział (98,2%) miały wydatkĺ bieżące jednostek budŻetowych, które
wynĺosły 11262,8 tys' zł. Poniesione zostały 

'pzed'e 
wszystkim ňa *yn'grodzenia pracownĺków

ipochodne od wynagĺodzeń (5379,6 tys' zł,g.47,8% wyoaílĺow w tej grupie) orazzakupy towarów
i usług_związanych z funkcjonowaniem Biura ŔPD F2g5,7 tys' zł, ti. łĺ,ďvą', wyo'tLi w tej'grupie byý
o 195,ô tys' zł (1 ,8o/o) wyŻsze niżw 2017 r'

Pzeciętne zatrudnĺenie W części 14 Rzecznĺk Praw Dziecka W 2018 r', W pzeliczeníu
na pełnozatrudnionych, wynosiło ô3 osoby ĺ było o pięc osib nĺższe niz w 2O1] r. Wynikało tom,i!'zwĺększej niŻw 2017...r. liczby osób pzebywa1ącýcň na urlopach maciezyńsŘich irodzicielskĺch,

^t?Ee 
długotrwałych zasiłkach chorobowycn ľzóciętne mĺesięczn. 

"yn'9'ooi.ni. 
* 2018 r. było

o 477 zł (tj. o 8,6%) wyŹsze niŻw 2017 r' ĺ wynosiło 6051,6 zł.

Wydatkĺ na śwĺadczenia na zecz osób flzy.cznych wyniosły 3,6 tys' zł i były o 5,3% (0,2 tys. zł) niŻsze
niŹ w 2017 r. Poniesione zostały głÓwnie ńa refunoąę kosztiw ,ixűp, órul.ro* 

'roreŕcyjnycrl

do pracy pzy monitorach ekranowych dla pracowników Biura RPD, stosownĺe do $ B uł. z
rozporządzenia Ministra Pracy iPolitykĺ Socjalnej z dnĺa 1 grudnĺa 199B r' * rp''ńi. beziĺeczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonyôh w-monĺtory ełranowez'

Wydatkĺ majątkowe wyniosły 202,6 tys. zł, stanowiły 100,0% pĺanu po zmianach i były o 19,9%
(50,4 tys. zł) niŻsze niŻ w 2017 r' Poniesiono je na zárupy potzebne do funkcjonowania Biura RPD,
tj m'in' zakup klimatyzatorÓw, spzętu informatycznego' í ńcencji. Założone na 2018 r. w ramach
wyd atków inwestycyjn ych efekty zostały osiąg n iętó.

6 Ustawa budżetowa na rok 2018 zdnia11 stycznia 2018r. (Dz' U. poz.291).7 Dz. U. Nr 148, poz.g73.
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\ÁĄniki kontroli

Zobowiązania w częŚci 14 budżetu pańStwa na 31 grudnia2018 r. Wynosĺły 341,4 tys. zł iwynikały
głÓwnie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Były
niŻsze o 22,5 tys. zł (o 6,20/o) od zobowiązań na koniec 2017 r. W latach 2017_2018 zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.

Szczegołowym badaniem objęto realizację wydatkow budżetu państwa w kwocĺe 2042,5 tys. zł,
stanowiącej 17,8o/o wydatków Biura RPD poniesionych w 2018 r. Doboru próby wydatkiw dokonano
na podstawie Wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych,
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Biura RPD. Badaniem objęto wydatkĺ
zaksĺęgowane w 77 pozycjach, W tym w grupie wydatków majątkowych dwa wydatki na kwotę
14,5 tys. zł oraz 75 wydatków bieżących pozapłacowych na kwotę 2028,0 tys' zł' Proba wydatków
w kwocie 1308,2 tys' zł została wylosowana metodą monetarną8, a dobrana celowo wynosiła
734,3 tys. zł. W doboze celowym uwzględnĺono W Szczególności wydatki wskazane jako potencjaĺne
nĺeprawidłowoścĺ w sprawozdaniu z,,Wyników audytu w zakresie prawidłowości udzielania w 2018 r'
zamowĺeń publĺcznych podlegających zwolnieniu ze stosowania procedur pzewidzianych pzepisami
Prawa zamÓwĺeń publicznych'', przeprowadzonego w okresie od 2Olutego do 1marca 2019 r.

na zlecenĺe Dyrektora Biura RPD'

W wyniku pzeprowadzonych badań stwierdzono, Że wydatków dokonywano zgodnie z planem
finansowym na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki, w terminie wynikającym zzawarb1ch
umÓw. Badanie wydatkÓw w kwocĺe 2042,5 tys' zł pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania
zamówień publicznych orazwyłączenia stosowania ustawy Pzpvlykazało nieprawidłowościw udzieleniu
zamiwĺeń publicznych na kwotę ogołem 346,0 tys. zł, ztego 189,7 tys. zł stanowiły wydatki poniesione
w 2018 r. Dotyczyło to zamówĺeń udzielonych na najem drukarek Canon oraz świadczenie pomocy
prawnej.

w 2017 r. zawarto 13 umów najmu drukarek (dziewięc ramowych i cztery umowy najmu)' Łączne
wydatki na realizację tych umÓw wyniosły 168,9 tys. zł, zIego 101,2 tys. zł ponĺesiono w 2018 r.

W dniu 30 grudnia 2016 r' zawarto umowę o śwĺadczenie pomocy prawnej na okres od 1 stycznia
2a17 r. do 31 grudnia 2018 r. Zakres umowy obejmował m.in' spoządzanie opinii prawnych, ekspertyz
iudzielanie porad, prowadzenie Ęestru wydanych opinii i spoządzanie okresowych sprawozdań
dotyczących prowadzonych spraw sądowych oraz re1ezentowaníe Rzecznika w postępowaniach
sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i pzed innymi organami ozekającymi. Wydatki
na realizację umowy wyniosły 177 ,1 \ys' zł, ztego 88,6 tys. zł poniesiono w 2018 r.

Zawarcie umÓw z dostawcami tych usług nie było popzedzone pzepľowadzenĺem postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w pzepisach ustawy Prawo zamÓwień
publĺcznych. Zamiwienia zostały udzielone wykonawcoĺn kÍorzy nĺe zostali wybrani zgodnie
z pzepisami tej ustawy, co naruszało art.7 ust' 3 Pzp. Pzed udzieleniem zamówień nie oszacowano
ich wartości w sposób określony w art. 32 ust. 1, 2i7 Pzp' Ponadto umowy najmu drukarek zostały
zawarte na czas nieoznaczony, co naruszało art. 100 ust. 1i2iart.142 ust. 1 ustawy Pzp' Popzednia
Dyrektor Biura RPD, odpowiedzialna za udzĺelenie ww. zamiwień, uzasadniła ich udzĺelenĺe brakiem
potzeby wydzĺelenia Z umowy na obsługę prawną usług zastępstwa procesowego, wyłączonych spod
stosowania ustawy Pzp orazcorocznym ustalaniem kwot najmu drukarek.

NlK zwraca uwagę, Że zart' 5d Pzp wynika, że jeżeli pzedmiot zamÓwienia obejmuje zamówienia,
do których mają zastosowanie pzepisy Pzp ĺ zamówĺenĺa, do ktorych tych pzepisiw nie stosuje sĺę,
a ZamÓWienie to można podzielic - do udzielania zamiwień majązastosowanie pzepĺsy Pzp'

Metoda monetaľna jest metodą losowania prÓby dowodÓw i zapisÓw księgowych, w której prawdopodobieństwa wyboru
poszczegÓlnych dowodów (zapisów księgowych) są proporcjonalne do wartości operacji opisywanych ýmĺ dowodami'
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Wyniki kontrolĺ

Z naruszeniem postanowień regulamĺnu udzĺelania zamowień publicznych o Wartości
nĺepzekraczającej wyrazonej W złotych równowartości kwoty 30 tys' euro W Biuze RPD (dalej:
regulamin uzp) udzielono 16 zamÓwień, na ľealizację których wydatkowano366,Ztys. zł'

Dziesięcĺu zamÓwień udzielono niezgodnie z $ 5 i $ 6 regulaminu uzp' Naruszenie regulamĺnu połegało
na pomĺnięciu rozpoznania cenowego rynku, oszacowanĺa wartoŚci zamÓwienia, zebrania informacji
o wykonawcach i oferowanych przez nich warunkach realizaĄi pzedmiotu zamówienia, w tym
w szczegolności cen, terminÓw realĺzacji, warunkow gwarancji. Poniesione pzez Bĺuro RPD w 2018 r'
wydatkiz tego tytułu wynosiły 3'l5,9 tys. zł'

Nĺe oszacowano W sposob należyty wartoŚci sześciu zamówień publicznych, co było niezgodne
z postanowieniami $ 5 ust. 1 reguĺaminu uzp. W zawartych umowach (na świadczenie usługi
bezpĺecznego niszczenia noŚnĺkiw danych, pzeprowadzenie ankiet wśrÓd uczniow Vll klas, rodzicÓw,
pedagogÓw, nauczycieli, dyrektorow szkÓł oraz prowadzenĺe rozmÓw z dziećmi o prawach dzĺecka;
pełnĺenie funkcji eksperta i pľowadzenie czynnoŚci konholnych W placÓwkach opiekuńczo_
-wychowawczych zapewniających dzieciom i młodzieży letnĺ lub zimowy wypoczynek) pzedmiot
zamÓwienĺa został opisany W sposÓb uniemożliwiający ustaĺenĺe całkowitego wynagrodzenia
wykonawcy w dacie podpisania umowy' Nie wskazano w nĺch zakresu lub skali prac objętych umową
podano tylko ceny jednostkowe , np' za jedną stronę tekstu, za jedną ankietę itd., bez określenia
girnego ograniczenĺa wynagrodzenia' Wydatki na realizację tych umow w 2018 r' wynĺosły 50,3 tys' zł.

W 20'ĺB r. w Biuze RPD udzieĺono pięciu zamÓwień publicznych w trybie pzetargu nieogranĺczonego,
na podstawĺe pzepĺsów ustawy Pzp. Badaniem pod kątem prawidłowoŚci stosowanĺa ustawy Pzp
objęto dwa postępowanĺa: na dostawę materiałÓw informacyjno-promocyjnych oraz druk wydawnĺctw
dla Biura RPD' Wydatki na realizację tych zamówień wyniosły w 2018 r' 340,1 tys. zł. W wyniku analizy
postępowań nĺe stwĺerdzono naruszeń pzepisów Pzp, ale niektire dokumenty z postępowania na druk
wydawnĺctw (protokÓł postępowania, protokił z posiedzenĺa komisji pzetargowej i indywidualna karta
oceny ofert) nie zostały podpisane pzez jednego z tzech członkÓw komisji pzetargowej. Roczne
sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach pzekazano Prezesowi Uzędu Zamówień
Publicznych w terminie określonym w art. 98 ust. 2 Pzp'

Dane dotyczące wydatkow budżetowych oraz zatrudnienia i wynagrodzeń w częŚci 14 pzedstawiono
w tabelach stanowiących załączniki 3 i4 do niniejszej infoľmacji.

2.1. Efeký rzeczowe prowadzonej działalności

W ramach funkcji państwa 
',Sprawy obywateĺskĺe'' Rzecznik Praw Dziecka ľealizował zadanie 16.4

- ,,ochrona praw obywatelskich i praw dziecka", ktÓrego ceĺem było pzeciwdziałanĺe i zapobieganie
naruszeniom praw dziecka. Miernik wykonania zadania (llczba spraw rozpatzonych pzez RPD
w stosunku do ogÓlnej liczby spraw, ktÓre wpłynęły w danym roku budżetowym), zaplanowany
w wysokości B0,0%, został wykonany na poziomie 93,0%' SposÓb liczenĺa miernika był niezgodny
z jego opisem, ponieważ w liczbie Spraw, które wpłynęły w 2018 r' uwzględniano rÓwnĺeż
nĺerozpatzone sprawy z lat ubiegłych. Sposób wyliczenĺa miernika nie spowodował zawyŻenia jego
wartości' Miernik obliczony zgodnie z opisem wynosi 104,3%, a jego wartośi wskazuje na zmniejszeńie
liczby spraw nierozpatzonych na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku.

W ramach zadania realĺzowano podzadanie 16.4'2 _ ,,ochrona i promocja praw dziecka'' i dwa
działania: 16.4.2'1 - ,,Prowadzenie dzĺałań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka'',
naktÓre wydatkowano 8715,0 tys. zł, oraz 16'4'2.2 _,,Promocja praw dziecka", na które wydatki
v'ĺyniosły 2754,0 tys. zł.

Mĺernik dla podzadania ,,Ochrona i promocja praw dziecka'' okreŚlony został, jako liczba pzystąpień do
toczących się postępowań sądowych wymagających intenruencji RPD W stosunku do spraw
wymagających monĺtorowania. Plan mĺernika ustalony był w wysokości 6,0%, a wykonanie wyniosło
10,6%. Wyższe od planowanego wykonanie miernĺka związanebyło zzaangażowanĺôm większej liczby
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prawnĺkóW, prowadzących kancelarie prawne, do Wykonywania zastępstwa procesowego oraz
doradztwa W Sprawach rodzinnych i opĺekuńczych. Miernik ten został zmieniony od 1 stycznia 2018 r.
W roku 2017 miernikĺem podzadania była liczba pzystąpień do toczących się postępowań sądowych.

Wykonanĺe mieľnikÓw monĺtorowano na podstawie zetelnych danych, wynikających m'ĺn' z Ęestrów
prowadzonych w systemie infoľmatycznym'

NadzÓrĺkontrolę nad realizacjąbudżetu wczęścĺ 14 sprawowano zgodnie zaĺ1'.175 ust. 1 i2 ustawy
o finansach publicznych, w szczegÓlności popzezanalizęwykonania planu wydatków budżetu państwa
oraz analizę stopnia realizacji celÓw zadania, podzadania i dzĺałań.

3. Sprawozdawczośc

Kontrolą objęto prawidłowoŚi spoządzenĺa rocznych sprawozdań budżetowych za Zaft r. przez
dysponenta części 14 _Rzecznik Praw Dziecka:

o stanĺe Środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
z wykonania planu dochodow budżetowych (Rb-27),

z wykonania planu wydatkiw budżetu państwa (Rb-28),
z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środkiw europejskich W układzie
zadaniowym (Rb-BZ1)

orazw zakresie operacjifinansowych za lV kwartal2018 r. o stanie należnoścĺoraz wybranych aktywów
finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych orazporęczeń i gwarancji (Rb-Z).

Sprawozdania te zostały spoządzane zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu nr 3 Rzecznika
Praw Dziecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie pzyjętych zasad rachunkowości oraz procedur
kontroli finansowej w Bĺuze RPD, w ktÓĘ określono m.ĺn. zasady spoządzania sprawozdań
isprawdzania ich poprawności' Zakładowy Plan Kont pozwalał na spoządzenie sprawozdań
W-Wymaganej szczegďowoścĺ, zgodnie z $ 20 ust' 1 pkt 4 lit' b rozpouądzenia Minĺstra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 wzeŚnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budŹetów jednostek samoządu terytorialnego, jednostek budŻetowych, samoządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
sĺedzĺbę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejs. W Biuze RPD zidentyfikowano i oszacowano
m,in' ryzyko niezetelnego lub bĘdnego spoządzania sprawozdani nieterminowego ich pzekazywania.
Ustanowione mechanĺzmy kontľoli w tym zakresie polegały w szczegÓlności na zapewnĺenĺu zetelnej
ewidencji danych sprawozdawczych, szkoleniu pracownikÓw i stałym nadzaze osÓb odpowĺedzialnych.
Stosowany system kontroli zarządczej zapewnĺał w sposÓb racjonalny prawidłowośc spoządzänia
sprawozdań.

Kwoty wykazane w sprawozdaniach Biura RPD były zgodńe z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej. Sprawozdania zostały spoządzone terminowo ĺ prawidłowo pod względem merytorycznym
iformalno-rachunkowym, zgodnie z pzepisami rozpoządzeń w sprawie sprawozdawczości
budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansÓw publicznych w zakresie operacji finansowych oraz
sprawozd awczości budżetowej w u kładzie zädan iowym ĺ 0.

s Dz. U. poz. 1911, ze zm.
10 Rozpoządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia g sýcznia 201B r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz' U'

poz. 109, zezm.), rozpoządzenie Ministra Finansów zdnia4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansiw publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r' poz' 1773), rozponądzenie Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. |J. z2018 r. poz. 1793,
ze zm.).
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fV. Informacie dodatkowe

Wystąpienie pokonholne z dnĺa 23 kwietnia 2019 r' zostało skĺerowane do Rzecznika Praw Dziecka.
W wystąpienĺu pokontrolnym NlK wnosiła o udzieĺanĺe zamówień pubĺicznych w trybie określonym
w pzepĺsach ustawy Prawo zamówień publĺcznych; zetelne szacowanie wartości zamówĺeń
publicznych udzĺelanych w Biuze RPD oraz obliczanie miernika stopnĺa realizacji celu zadania 16.4
- ,,ochrona praw obywatelskich ĺ praw dziecka'', zgodnie z jego opisem'

Rzecznĺk Praw Dziecka nie wniósł zastzeŻendo wystąpĺenĺa pokonholnego.
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Załączniki

Załącznik 1' Kalkulacja oceny ogólnejw części 14 - Rzecznik Praw Dziecka

oceny wykonania budŻetu w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka dokonano stosując kryterial'l oparte
na wskaŹnikach wartościowych opľacowanych puez NlK i opublikowanych w Analizie wykonania
budżetu państwa izałoŻen poĺityki pĺeniężnejw 2018 roku12.

Dochody (D)ĺ0; Z,Stys.zł

Wydatki (W): 11 469,0 tys. zł

ł-ączna kwota (G): 11 469,0 tys' zł

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

Nieprawidłowości w wydatkach (0w): wydatkĺ poniesione niezgodnie z pzepisami ustawy Prawo
zamówień publĺcznych - 189,7 tys. zł (1,6% wydatkÓw w części 14 _ Rzecznĺk Praw Dzĺecka).
Pozostałe nieprawidłowości w wydatkach polegały na udzielaniu zamówień publicznych niezgodnĺe
z postanowieniami regulaminu udzielania zamiwień publicznych o wartości niepzekraczającej
wyraŻonej w złotych równowartoścĺ kwoty 30 tys. euro W Biuze RPD (366,2 tys' zł)'

ocena cząstkowa wydatków: w formie opisowej (3)

Opĺnia o sprawozdaniach: pozytywna

ocena ogólna: w formie opisowej

1ĺ http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nilĺ/
12 PorÓwnaj: http://www' nik. gov. pl/kontroĺe/analiza-budzetu-panstwa/.ĺl 

tV 
częściach budżetu państwa, w ktÓrych zgodnie zzaloŻeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie sąbadane

dochody nie dokonuje sĺę oceny cząstkowej dla dochodiw i przy ustalanĺu wartości G nie uwzględnia sĘ kwoty
dochodÓw.
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1 .1.2.

1,1,1

1.1

1

1

Lp.

$ 0970 Wpływy z rőŻnych dochodów

$ 09a0 Wplywy z rozliczenlrulrotÓw z ĺat ubiegłych

rozdział 7 51 01 U zędy n aczelnych organÓw władzy państwowej,
kontroii i ochrony prawa

dział 751 Uzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogďem, z tego:

2

WyszczegÓĺnienie

1,7

1,4

3,1

3,1

3,1

3
tys. zł

Wykonanie
2017

2,0

2,0

2,0

2,0

4

Ustawal
2018

2,5

2,5

2,5

2,5

5

Wvkonanie

147,1

80,6

80,6

80,6

D

o/o

5:3

125,0

125,0

125,0

125,0

7

5:4

Załączniki

Załącznik 2. Dochody budżetowe w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka

Opracowanie własne na podstawie danych z ľocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budŻetowych
zweýikowanych pzez NlK.

1) Ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

12



załacznlki

Załącznik 3. Wydatki budżetu państwa W Gzęści 14 - Rzecznik Praw Dziecka

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa
zweryfikowanych pzez N lK.

1) Ustawa budżetowa na rok 20'l8 (Dz' U. poz. 291)'

1.1.25,

1.1.24.

1.1.23.

1.1.22.

1.1,21

1.1 .20.

1.1,19.

1,1.18.

1.1.17

1.'1.16

1.1 .15.

1 .1.14.

1.1.13.

1.1 .12.

1.1.11

1'1.'ĺ0'

't.1.9

1 .1.8.

1.1.7

1.1.ô.

'1,1.5.

1.1.4.

1.1.3

1.1.2

1.1.1

1

Lp.

$ 6060 Wydatkĺ na zakupy inwestycyjne jednostek budŻet.

$ 4400 opłaty czynszowe

$ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

$ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

$ 4300 Zakup usług pozostďych

$ 4280 Zakup usług zdrowotnych

$ 4260 Zakup energii

$ 4220 Zakup Środków żywnoŚci

$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

$ 4000 Grupa wydatkÓw bieżących jednostki

$ 4700 Szkolenia pracowników

$ 4540 Składki do organizacji międzynarodowych

$ 4440 odpisy na ZFŚS

$ 4430 RÓżne opłaty i składki

$ 4420 PodróŻe sluŹbowe zagraniczne

$ 4410 Podróże służbowe krajowe

$ 4270 Zakup usług remontowych

$ 4190 Nagrody konkursowe

$ 4'ĺ70 Wynagrodzenia bezosobowe

$ 41 40 Składki na PFRON

$ 4120 Składki na Fundusz Pracy

$ 41 10 Składki na ubezpieczenie społeczne

$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ĺoczne

$ 4010 Wynagľodzenia osobowe pracownikÓw

$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

rozdział 7 5101 U zędy n aczel n ych organów władzy
państwowej' kontroĺi ĺ ochrony prawa

dział751 Uzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

ogółem, z tego:
2

Wyszczegolnienie

253,0

1 't33,6

62,0

155,6

3 030,4

4,5

't05,0

46,0

516,4

12,6

4,8

90,3

16,6

128,1

90,5

33,2

27,8

209,7

48,0

81,4

72t,9

2T8,8

4 270,0

3,8

11324,0

11324,0

11324,0
3

tvs. zł

Wykonanie

2017

300,0

4952,0

31,0

5,0

80,0

30,0

85,0

150,0

40,0

30,0

210,0

1 16,0

814,0

345,0

4 270,0

11,0

11 469,0

11 469,0

11 469,0

4

Ustawal

201 I

202,6

5 255,3

9,8

4'ô

83,3

15,2

72,8

67,3

40,4

29,6

247,9

57,0

86,0

718,6

305,0

4270,0

3,6

11 469,0

1'ĺ 469'0

ĺ1 469'0

Ä

Budżet
po

zmianach

202,6

1156,2

68,8

154,0

3 094,3

3,2

106,8

38,6

633,4

9,8

4,6

83,3

15,2

72,8

67,3

40,4

29,6

247,9

57,0

86,0

718,6

305,0

4270,0

3,6

1 l 469,0

'ĺ'ĺ 469,0

11 469,0

6

Wykonanie

80,1

102,0

111,0

99,0

102,1

71,1

101,7

83,9

122,7

77,8

95,8

92,2

9'1,6

56,8

74,4

121,7

106,5

118,2

118,8

105,7

99,5

'109,4

100,0

94,7

101,3

'ĺ0'ĺ 
'3

101.3

7

to

6:3

67,5

3'1,6

92,0

104,1

50,7

85,6

44,9

101 ,0

98,7

1 18,0

74,1

88,3

88,4

100,0

32,7

'ĺ00'0

100,0

100,0

I

6:4

'100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

'ĺ00'0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

'100,0

'r00,0

100,0

'ĺ00,0

100,0

100,0

í00'0
9

6:5
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Załącznik 4. Zatrudnienie iwynagrodzenia w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka

opracowanie wlasne na podstawĺe danych ze sprawozdania Rb-70 zweýikowanych pzez NlK.

1) W pzeliczeniu na pďnozatrudnionych.

2) Status zatrudnienia określony zostď w rozpoządzeniu Mĺnistra Rozwoju i Finansów z dnĺa 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej'

1.1.2.

1

Lp.

02 - osoby zajmujące kierownicze
stanowiska państwowe

01 _ osoby nieobjęte mnożnikowym
systemem wynagrodzeń

rozdział 7 51 01 U zędy n aczel nych
organow władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym status zatrudnienĺa:

dział751 Uzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oľaz sądownictwa

ogółem wg statusu zatrudnienia2

z tego:

2

WyszczegÓlnienie

1

67

ô8

68

68

.t

osobvĺ

Pzeciętne
zatrudnienie
wg Rb-70

Wykonanie 20'ĺ7

209,6

4 339,3

4 548,9

4 548,9

4 548,9

4

tys. zł

Wynagrodzenia
wg Rb-70

17 466,7

5 397,1

5 574,6

5 574,6

5 574,6

5

zł

Pzeciętne
miesięczne

wynagĺodzenie
brutto

na 1 pďno-
zatrudnioneoo

Wykonanie 2018

1

62

ô3

63

63

o

osobvl

Pzeciętne
zatrudnienie
wg Rb-70

196,6

4378,4

4 575,0

4 575,0

4 575,0

7

tys. zł

Wynagrodzenia
wg Rb-70

16 383,3

5 884,9

6 051,6

6 051,6

6 051,6

I
zł

Pzeciętne
miesięczne

wynagľodzenie
brutto

na 1 pďno-
zatrudnioneqo

93,8

109,0

108,6

108'ô

109,6

I
o1
lo

8:5
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Załącznik 5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o Wynikach kontroli

1' Prezydent RzeczypospolĺĘ Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrow

5' Minister FinansÓw

6' Prezes Trybunału Konstytucyjnego

7 ' Rzecznĺk Praw obywatelskich

L Rzecznik Praw Dziecka

9' Mĺnĺster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10. Komisja Finansów Publĺcznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskĺej

11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

12. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RzeczypospoliĘ Polskĺej


