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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 08 – Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Jednostka 
kontrolowana 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Aleja Solidarności 77  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich od dnia 8 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Podstawa prawna Art. 4 ust. Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Budżetu Państwa 

Kontroler Jacek Cywiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/34/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli  

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 08 – Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Ocenie podlegały w szczególności: 
- realizacja 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 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa  

w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych2 (dalej ufp). 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych  

w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 08 – Rzecznik 

Praw Obywatelskich w trakcie roku budżetowego, 
- kontrola przestrzegania ustalonego dla części 08 limitu wydatków, w tym – limitu 

środków na wynagrodzenia, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 
- analiza wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
- analiza wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- analiza stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości i terminowości sporządzenia wybranych sprawozdań 

budżetowych i w zakresie operacji finansowych, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V − Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części 08 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem ochrony prawnej 
wolności i praw człowieka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  
a także zasady równego traktowania, a jego zasady działania określa ustawa z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich3. W sprawach dzieci Rzecznik 
współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. W sprawach o ochronę wolności i praw 
człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania 
organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych 
wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia  
i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik wykonuje także funkcję organu wizytującego 
do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Krajowy Mechanizm Prewencji – dalej 
KMP) w rozumieniu Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  
w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.4 

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla części 08 zaplanowano dochody w wysokości 
45 tys. zł, a wydatki w wysokości 39 433 tys. zł. W 2018 r. w części 08 dochody 
wyniosły 82,0 tys. zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 38 563 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wskazanych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

  

                                                      
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 2179. 
4 Dz.U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192. 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane w 2018 r. dochody wyniosły 82 tys. zł i były o 82,2% wyższe  
od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 r. i o 79% wyższe w porównaniu 
do wykonania w 2017 roku. Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede 
wszystkim z uzyskania nieplanowanych dochodów w wysokości 40,2 tys. zł, w tym 
37,4 tys. zł z tytułu kar umownych nałożonych na nierzetelnych kontrahentów  
za nieterminowe wykonanie umów. Wpływy te nie były możliwe do oszacowania  
na etapie prac planistycznych. 
Należności równe zaległościom wyniosły 16,1 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. 
wzrosły o 78,8%. Dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej 
(7,2 tys. zł), kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym  
(1,4 tys. zł) oraz należności od pracownika (7,4 tys. zł). Pozostałe zaległości były 
objęte postępowaniem komorniczym i windykacyjnym. Pracownik w styczniu 2019 r. 
uregulował należność  w kwocie 7,2 tys. zł. Do zapłaty pozostała kwota 200 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16 i 304) 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 08 zrealizowano w kwocie 38 563 tys. zł,  
co stanowiło 97,8% planu po zmianach i 104% wydatków zrealizowanych w 2017 r. 

Na wynagrodzenia wydatkowano 24 722,4 tys. zł6, tj. o 2,1% więcej niż w roku 
poprzednim, przy niezmienionym od 2017 r. stanie zatrudnienia (289 osób). 
Ustalone dla części 08 limity wynagrodzeń nie zostały przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 23-25) 

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 1 466,3 tys. zł i stanowiły 30,7% planu  
(4 775 tys. zł) oraz 66,9% planu po zmianach (2 192 tys. zł). W porównaniu  
do wykonania w 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o 646,3 tys. zł, tj. o 30,6%. 
W trakcie roku budżetowego Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał zmian w planie 
wydatków, w wyniku których zmniejszono wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów 
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (o 3 265 tys. zł) oraz 
zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (o 632 tys. zł)  
i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (o 50 tys. zł). Do planu jednostki 
zostały wprowadzone dwa nowe zadania na kwotę ogółem 682 tys. zł, dotyczące 
zakupów inwestycyjnych oraz zakupu i montażu urządzenia obniżającego zużycie 
prądu. Przyczyną zmian było trzykrotne unieważnienie – z powodu braku 
zainteresowanych wykonawców − postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację zaplanowanej inwestycji w zabytkowym budynku przy  
ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Na dokończenie I etapu oraz realizację II etapu prac 
modernizacyjnych w tym budynku zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 tys. zł, 
w tym prace budowlane na kwotę 3 265 tys. zł i koszty nadzoru 735 tys. zł.  
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono także wydatki w § 4000 – grupa 
wydatków bieżących o 1 832 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup 
sprzętu komputerowego i oprogramowania. Pozostałe zwiększenia wyniosły  
233 tys. zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych były dokonywane zgodnie  
z art. 171 ust. 3 i 4 ufp za zgodą Ministra Finansów. 

                                                      
6  Dane według sprawozdania Rb-70. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto w dniu 20 sierpnia 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie  
art. 177 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych podjął decyzję 
o zablokowaniu i pozostawieniu do dyspozycji Ministra Finansów kwoty 723 tys. zł 
zaplanowanej w § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na koszty nadzoru nad inwestycją. 
Decyzję podjęto bez zbędnej zwłoki, po unieważnieniu trzech postępowań 
przetargowych.  

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 2 192 tys. zł. 
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono: 
urządzenia wielofunkcyjne, sieć komputerową, projekt strony serwisu rpo.gov.pl., 
klimatyzatory, depozytory kluczy, system alarmowy, samochód osobowy na kwotę 
ogółem 1 406,2 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano 
urządzenie obniżające zużycie prądu (48,1 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 64, 26-29, 150-153, 413-414) 

Zobowiązania w części 08 na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28  
z wykonania planu wydatków budżetu państwa za rok 2018, wyniosły 2 179 tys. zł,  
z czego 74% sumy wszystkich zobowiązań (1 611,5 tys. zł) stanowiło zobowiązanie 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W porównaniu do stanu na koniec 
2017 r. zobowiązania były wyższe o 0,7%. Zobowiązania uregulowano do dnia  
18 marca 2019 r. Tak jak na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 95-97, 318-320) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie  
3 307 tys. zł, tj. 8,6% wydatków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Doboru próby 
wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego  
39 zapisów księgowych odpowiadających wydatkom pozapłacowym, w tym pięć 
zapisów w grupie wydatków majątkowych na kwotę 1 064 tys. zł oraz 34 zapisy  
w grupie wydatków bieżących na kwotę 2 243 tys. zł. Próba została wylosowana 
metodą monetarną (MUS7). 

(dowód: akta kontroli str. 98-147)  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonano zgodnie  
z planem finansowym, środki wydatkowano na zakupy i usługi służące realizacji 
celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Szczegółowym badaniem objęto również postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich za kwotę 397,6 tys. zł. W zbadanym postępowaniu nie stwierdzono 
naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych8.  

(dowód: akta kontroli str. 159-166)  

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 175 ustawy o finansach 
publicznych, sprawował nadzór i kontrole nad wykonaniem budżetu w części 08  
w sposób i na zasadach określonych w uregulowaniach wewnętrznych tworzących 
system kontroli zarządczej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw 
Obywatelskich dokonywał oceny realizacji budżetu i skuteczności funkcjonowania 
procedur na podstawie sporządzanych przez Biuro Finansowe sprawozdań 
budżetowych oraz informacji o stopniu wykonania wydatków i realizacji dochodów 
budżetowych. Decyzje Rzecznika dotyczące realizacji budżetu, w tym także 
przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zgłoszonej blokadzie 

                                                      
7  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986. 
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środków, podejmowane były na podstawie danych pochodzących ze sporządzanych 
cyklicznie zestawień i analiz (w podziale na komórki organizacyjne realizujące 
wydatki i dochody) zawierających szczegółowe dane dotyczące planu i jego 
wykonania, posiadanych i wydatkowanych środków oraz realizowanych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 213-287) 

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

2.1 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 57 546 spraw (o 9% więcej 
niż w 2017 r.), z których Rzecznik rozpatrzył 25 921, tj. 45%. Rzecznik podjął się 
prowadzenia 9 856 spraw (o 17,5% więcej niż w 2017 r.). W 11 944 sprawach  
(o 15,1% mniej niż w 2017 r.). Rzecznik udzielił wyjaśnień lub wskazał 
wnioskodawcom przysługujące środki działania. W przypadku 1 535 spraw zwrócił 
się do wnioskodawców o uzupełnienie wniosku, a 665 sprawy przekazał według 
właściwości innym organom. Pozostałe 1 104 sprawy stanowiły przekazane 
Rzecznikowi do wiadomości  wystąpienia kierowane do innych organów i pisma 
niezrozumiałej treści. 

Realizując konstytucyjne i ustawowe uprawnienia Rzecznik skierował: 
- 218 wystąpień do właściwych organów, w tym 98 o podjęcie inicjatywy 

prawodawczej, 
- 67 wniosków o kasację wyroku, 
- dwie skargi nadzwyczajne, 
- do Trybunału Konstytucyjnego: dwa wnioski o stwierdzenie niezgodności 

przepisów z aktami wyższego rzędu, trzy zawiadomienia o przystąpieniu  
do postepowania ze skargi konstytucyjnej, cztery zawiadomienia o przystąpieniu 
do postępowania w sprawie pytania prawnego oraz o cztery postępowania  
w sprawie wniosku, 

- do Sądu Najwyższego: sześć zawiadomień o przystąpieniu do postępowania  
w sprawie pytania prawnego oraz jedną skargę kasacyjną w sprawie cywilnej, 

- do Naczelnego Sądu Administracyjnego: dziewięć skarg kasacyjnych, trzy 
wnioski o wykładnię przepisów oraz dwa zawiadomienia o przystąpieniu  
do postępowania w sprawie pytania prawnego,  

- do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 14 skarg. 

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do 40 postępowań sądowych  
i jednego administracyjnego, trzy razy zażądał wszczęcia postępowania cywilnego, 
dwa razy zażądał wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz cztery razy 
zażądał wszczęcia postępowania administracyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 288-300) 

Wszystkie środki wydatkowane w części 08 przeznaczono na wykonanie zadania 
16.4 Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka, w ramach którego określono 
jedno podzadanie 16.4.1 Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela  
i cztery działania, tj.: 
- 16.4.1.1 Rozpatrywanie skarg i wniosków, 
- 16.4.1.2 Pełnienie Funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji,  
- 16.4.1.3 Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania,  
- 16.4.1.4 Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela.  
Zdefiniowane podzadanie i działania były spójne z celem zadania/podzadania,  
do którego zostały przypisane.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził kwartalny monitoring stopnia realizacji 
określonych celów.  

Określone przez Rzecznika Praw Obywatelskich mierniki były adekwatne do 
pomiaru podzadania i działań.  

(dowód: akta kontroli str. 396, 400-401 i 403) 

Na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz 
budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2018 r. Rb-BZ1 
stwierdzono, że osiągnięto (i przekroczono) mierniki przyjęte do pomiaru zadania 
16.4, podzadania 16.4.1 oraz działania 16.4.1.3. 
Nie osiągnięto natomiast planowanej wartości jednego z trzech mierników działania 
16.4.1.1 Rozpatrywanie skarg i wniosków, którego celem jest przeciwdziałanie  
i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela. Miernik ten 
jakim jest Liczba spraw, w których wskazano wnioskodawcy przysługujące środki 
działania w stosunku do liczby spraw rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym 
został wykonany na poziomie 46,1% przy określonym w planie na 50%. Niższe  
od planowanego wykonanie tego miernika (o 3,9 punktu procentowego) wskazuje  
na niższy niż określony w planie wpływ spraw wymagających tego typu działania. 
Analiza wykonania mierników działania wskazuje, że w 2018 r. spośród wniosków, 
które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich więcej było wniosków 
dotyczących naruszeń praw i wolności obywateli niż wniosków, co do których 
Rzecznik ograniczył się do wskazania wnioskodawcom przysługującym im środków 
działania. Przekroczono jednocześnie o 1,7 punktu procentowego zaplanowaną 
wartość miernika Liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do liczby spraw nowych, 
które wpłynęły do Biura RPO w okresie sprawozdawczym oraz o 5,1 punktu 
procentowego zaplanowaną wartość miernika Liczba spraw podjętych do 
prowadzenia w stosunku do liczby spraw rozpatrzonych w okresie 
sprawozdawczym.  
Nie przeprowadzono także jednego ze spotkań regionalnych w ramach działania 
16.4.1.2 Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji. Do zaplanowanego 
spotkania nie doszło z przyczyn niezależnych od Rzecznika. 
Ponadto w ramach działania 16.4.1.4 Edukacja i promocja praw człowieka  
i obywatela nie w pełni wykonano miernik Publikacje książkowe Biura RPO, 
Newslettery specjalistyczne BRPO (plan 220 publikacji i newsletterów – wykonanie 
191). Spowodowane to było zmianą systemu wysyłania newsletterów tematycznych  
do subskrybentów, wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych9. 

 (dowód: akta kontroli str. 396, 403-404, 416-434) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie wydatków budżetu państwa 
w 2018 r. ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę. 

Wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, przepisami ustawy o finansach 
publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych. Oszczędnie gospodarowano 
przyznanymi środkami. Zrealizowano założony w planie cel działania określony  
dla Rzecznika Praw Obywatelskich w zadaniu 16.4, jakim jest ochrona praw 
obywatelskich i praw dziecka. 

 

                                                      
9  Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm. 
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3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich: 

− 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 2018 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 jednostkowych kontrolowanej jednostki 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. 

(dowód: akta kontroli str. 303-399, 406-407) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

VII. 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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, dnia   16      kwietnia 2019 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 
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