
 
 

 
 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 

T +48 22 444 50 00, F +48 22 444 57 93 

nik@nik.gov.pl 

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 

PREZES 

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Marian Banaś 
 
 
KPS.410.001.02.2021 
 
 

Pan 
Mikołaj Pawlak 
Rzecznik Praw Dziecka 
 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka  
ul. Chocimska 6 
00-791 Warszawa 

 
 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa 

 

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, od 14 grudnia 2018 r. 

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
 

 

Anita Grzechulska-Cioczek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KPS/9/2021 z 15 stycznia 2021 r.  
 

(akta kontroli, t. I, str. 1-5) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2020, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka2 
Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa, 
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 

2020 r. w zakresie operacji finansowych, 
- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do dochodów 

i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 

art. 175 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych3. 
 

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: 

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa,  

- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 14 – Rzecznik 
Praw Dziecka w trakcie roku budżetowego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 
limitów wydatków, w tym limitów środków na wynagrodzenia, 

- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- analizy stanu zobowiązań, 

- dokonania przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla 
części 14, 

- szczegółowej kontroli wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 

- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 
sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 
Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.  
 
Do oceny wykonania budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego Biura RPD na 
2020 r.  

 

                                                      
2  Dalej: Rzecznik lub RPD. 
3  Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm., dalej: ufp.  

Cel kontroli 
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III. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Rzecznik Praw Dziecka w 2020 r. prawidłowo realizował dochody i wydatki w części 
14. Poniesione przez Biuro RPD w 2020 r. wydatki służyły realizacji zadań 
Rzecznika. W wyniku kontroli 17,4% zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 
Biurze RPD stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ufp i aktach wykonawczych, 
nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. Roczne sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał zostały sporządzone i przekazane terminowo do 
Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. Niezidentyfikowano 
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

NIK negatywnie ocenia ustanowienie, bez podstawy prawnej, przez Rzecznika 
dysponenta III stopnia, tj. Przewodniczącego Komisji do spraw wyjaśniania przypadków 
czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 155, jako bezpośrednio podległego dysponentowi części 14 
budżetu państwa. Żaden z przepisów, na które w zarządzeniu nr 20 w sprawie 
ustanowienia dysponentów srodków budżetu państwa w części 14 RPD6 powołał się 
Rzecznik nie uprawniał go do takiego działania. NIK zauważa, że w 2020 r. nie było 
szczegółowych przepisów regulujących kwestię finansowania działalności Komisji, 
jednak w konsekwencji niezgodnego z prawem ustanowienia w części 14, dysponenta 
III stopnia, tj. Przewodniczącego Komisji, Rzecznik nie miał możliwości sprawowania 
nadzoru nad Komisją, w tym także weryfikacji przedkładanych jednostkowych 
sprawozdań budżetowych z uwagi na jej niezależność. Rzecznik nie miał również 
wiedzy czy środki zostały wydatkowane przez Komisję zgodnie z ich przeznaczeniem. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane dochody w 2020 r. w części 14 wyniosły 2,5 tys. zł i były wyższe 
o 500 zł od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na 2020 r.8 oraz o 23,5 tys. zł 
niższe od wykonanych w 2019 r. (26 tys. zł). Głównym źródłem dochodów w 2020 r. 
były wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych od wynagrodzeń, wynagrodzenia za terminowe wykonanie zadań 
związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz 
wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1,5 tys. zł), a także z tytułu wypłaty 
opłat repartycji z opłat reprograficznych dotyczących prawa autorskiego (1 tys. zł). 

W 2020 r. w Biurze RPD nie naliczano kar umownych.  

Na koniec 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 14 nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.  

(akta kontroli: t. I, str. 29-43, 51-74, t. II, str. 357-358) 

 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5  Komisja ta została powołana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2219, dalej: ustawa o Komisji), dalej:Komisja. 

6  Zarządzenie z dnia 31 lipca 2020 r., dalej: zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów. 
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8  Dz. U. poz. 571, ze zm. 
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2. Wydatki budżetu państwa 

W 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka wyniosły 
13 794 tys. zł, stanowiły 100% planu i były o 2209 tys. zł (tj. o 19%) wyższe od 
wydatków wykonanych w roku 2019 (tj. 11 584,9 tys. zł). Zwiększenie wydatków 
w porównaniu do 2019 r. wynikało m.in. ze wzrostu wydatków bieżących związanych 
bezpośrednio z przeprowadzką Biura RPD do siedziby Rzecznika, (tj. budynek przy 
ul. Chocimskiej 6) oraz dostosowaniem siedziby do potrzeb Biura (zakup mebli do 
recepcji, wyposażenie pokoju spotkań dla dzieci), wyższego czynszu oraz opłaty 
eksploatacyjnej, zakupu samochodu służbowego w związku z sytuacją epidemiczną. 
Przedłużający się stan epidemii w Polsce wymógł podjęcie decyzji o uruchomieniu 
całodobowego czatu i Dziecięcego Telefonu Zaufania (kampania reklamowa 
promująca Dziecięcy Telefon Zaufania, uruchomienie czatu dla specjalistów, 
konfiguracja centrali telefonicznej oraz nawiązanie współpracy z psychologami lub 
pedagogami do obsługi telefonu oraz czatu). 

Wydatki w części 14 w 2020 r. przeznaczono na: 

– wydatki bieżące jednostek budżetowych – 13 444,2 tys. zł, 

– wydatki majątkowe – 347,7 tys. zł, 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,1 tys. zł.  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono głównie na wynagrodzenia 
osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (5507,1 tys. zł), zakup usług 
pozostałych (4260,8 tys. zł), opłaty czynszowe (1442,4 tys. zł), zakup materiałów 
i wyposażenia (863,5 tys. zł).  

W 2020 r. na podstawie 20 decyzji (w tym 19 wewnętrznych i jednej zewnętrznej) 
w Biurze RPD dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji 
budżetowej na łączną kwotę 2602,7 tys. zł. Przeniesień dokonano zgodnie z art. 171 
ufp. 

(akta kontroli: t. I, str. 29-30, 44-50, 75-90, 96-123, 461-474) 

W 2020 r. plan wydatków w części 14 nie był zwiększany środkami z rezerwy 
ogólnej. Natomiast decyzją Ministrą Finansów z 28 września 2020 r. został 
zwiększony o kwotę 5000 tys. zł z rezerwy celowej poz. 569 dla Komisji ds. 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 1510. Do obsługi Komisji został 
powołany Urząd Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15.  
Z ustaleń kontroli wynika, że zarządzeniem nr 20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia dysponentów, Rzecznik ustanowił Przewodniczącego Państwowej 
Komisji dysponentem trzeciego stopnia bezpośrednio podległego dysponentowi 
części 14. Zarządzeniem nr 40 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia 
zarządzenia nr 20 Rzecznik uchylił zarządzenie w sprawie ustanowienia 
dysponentów. 
Ze sprawozdania Rb-28 Komisji wynika, że w 2020 r. Komisja wydatkowała 
z otrzymanej rezerwy celowej kwotę w wysokości 2516,5 tys. zł głównie na 
wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty czynszowe, zakup materiałów  
i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.  

                                                      
9  Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. 
10  Rzecznik otrzymał kwotę 5000 tys. zł z rezerwy celowej i przekazywał środki z Komisji (zgodnie z decyzją). 

W roku kontroli RPD przedłożył plan finansowy jednostki po otrzymaniu rezerwy jednakże plan finansowy 
nie zawierał daty jego sporządzenia. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Rozporządzeniem MFFiPR z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, dla 
Komisji wyodrębniono odrębną część budżetową nr 8911.   

(akta kontroli: t. I, str. 86, 124-125, 135-162) 

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej12 z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych13 oraz w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków budżetu 
państwa, zablokowano wydatki budżetu państwa w części 14 na łączną kwotę 
734 tys. zł (blokada dotyczyła wydatków Komisji)14.  

 (akta kontroli: t. I, str.  163-175) 

W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 14 wydatki na wynagrodzenia zostały 
określone w łącznej wysokości 4614 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano 
w kwocie 4614 tys. zł., tj. w wysokości 100% planu po zmianach i na poziomie 
105,8% wydatków na ten cel w 2019 r. (4360,3 tys. zł). Przeciętne zatrudnienie 
w części 14 w 2020 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wyniosło 54 osoby 
i było wyższe o dwie osoby niż w 2019 r. i niższe o osiem osób w porównaniu do 
planu po zmianach15. Wynikało to m.in. z większej niż w 2019 r. liczby osób 
przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, 
a także zasiłkach chorobowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. 
było o 101,62 zł (tj. o 1,3%) wyższe niż w 2019 r. i wyniosło 7547,92 zł. 

(akta kontroli: t. I, str. 176-204, 209) 

W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 zarządzeniem nr 16 Rzecznika Praw 
Dziecka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad gwarantujących bezpieczną pracę 
przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość wprowadzono zasady 
gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan etatów w Biurze RPR wyniósł 62,0516. W okresie 
od marca do grudnia 2020 r. w Biurze Rzecznika udział procentowy osób 
wykonujących pracę w formie pracy zdalnej wahał się od 75% do 92%. Najmniej, 
 tj. 75% osób pracowało w formie pracy zdalnej w grudniu, a najwięcej, tj. 92% 
w sierpniu 2020 r. 

(akta kontroli: t. I, str. 409-417 ) 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2,1 tys. zł i były 
o 2 tys. zł (tj. o 50%) niższe niż w 2019 r. Poniesione zostały na refundację kosztów 
zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych dla pracowników 
Biura RPD. 

W 2020 r. w Biurze RPD podpisano łącznie 24 umowy cywilnoprawne, z czego 
cztery umowy obowiązywały przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Badaniem 
objęto prawidłowość realizacji pięciu umów cywilnoprawnych17 zawartych w 2020 r. 
na łączną kwotę 290 tys. zł. Przedmiotem umów było: wsparcie Rzecznika 

                                                      
11  Dz. U. poz. 2068. 
12  Dalej: MFFiPR. 
13  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
14  Kwota blokady w poszczególnych częściach budżetowych została określona w związku ze stwierdzeniem 

niepełnej realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia.  
15  Sprawozdanie Rb-70 określa przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 

z dokładnością do osoby. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres 
wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, 
macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych. 

16  W tym jeden etet Rzecznika Praw Dziecka. 
17  Nr 3z/2020, 7z/2020, 9z/2020, 16z/2020, 21z/2020. 
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w codziennych obowiązkach służbowych (w tym: obsługa korespondencji, raportowanie 
najważniejszych wiadomości, kompleksowej organizacji spotkań, organizowanie  
i realizacja zadań związanych z wyjazdami służbowymi); kompleksowa obsługa 
maksymalnie 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; przygotowanie 
dwóch raportów z zakresu tematyk: „Dominujące paradygmaty w pracy służb 
wsparcia i pomocy rodzinie – kontekst polski i międzynarodowy”, „Uwarunkowania 
decyzji o powrocie dziecka do rodziny z pieczy zastępczej”; reprezentowanie 
Rzecznika w sprawach współdziałania z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
na rzecz ochrony praw dziecka, koordynowanie współpracy Rzecznika 
z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi; udzielaniu informacji i porad 
psychologicznych w sprawach dotyczących naruszania praw dziecka zgłaszanych 
do Rzecznika za pośrednictwem telefonu informacyjno-interwencyjnego, 
Dziecięcego Telefonu Zaufania oraz czatu w ramach pełnionych dyżurów. W wyniku 
przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatki związane z realizacją 
badanych umów były celowe i gospodarne.  

                  (akta kontroli: t. I, str. 205-208, t. II, str. 248-291) 

Wydatki majątkowe w części 14 w 2020 r. zaplanowano w kwocie 2140 tys. zł na 
realizację dwóch zadań, tj. modernizacja budynku w związku z planowanym 
pozyskaniem nieruchomości od Skarbu Państwa na siedzibę Biura RPD oraz 
modernizacja serwerowni związana z zapewnieniem sprawnej obsługi systemu EZD 
i modernizacja centrali telefonicznej w celach ewidencjonowania i rejestrowania 
rozmów telefonicznych. W trakcie roku wydatki zmniejszono do kwoty 347,7 tys. zł 
na realizację trzech zadań18, które dotyczyły zakupu: serwerów, macierzy pamięci 
masowej, UPS; samochodu osobowego oraz licencji Windows. Na zmniejszenie 
wydatków majątkowych wpływ miał m.in. brak możliwości pozyskania budynku od 
Skarbu Państwa na siedzibę Biura RPD, w konsekwencji czego siedziba Biura 
została przeniesiona do budynku wynajmowanego przez Rzecznika, a wykonanie 
podstawowych prac modernizacyjnych obciążyło wynajmującego. 

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 347,7 tys. zł, tj. na poziomie 
100% planu po zmianach. Wydatki majątkowe były o 107,5 tys. zł (tj. o 45%) wyższe 
niż w 2019 r. i stanowiły 2,5% wydatków w części 14 poniesionych w 2020 r. Środki 
te zostały wydatkowane zgodnie z planem po zmianach.        
                      (akta kontroli: t. I,  str. 212-255) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 
w kwocie 2399 tys. zł (w tym wydatki majątkowe na kwotę 347,7 tys. zł). Badana 
próba stanowiła 17,4% wszystkich wydatków Biura RPD poniesionych w 2020 r.  

Doboru próby wydatków dokonano na podstawie19 wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych 
dotyczących pozapłacowych wydatków kontrolowanej jednostki. Próba wylosowana 
metodą monetarną obejmowała 44 zapisy księgowe na łączną kwotę 1738,8 tys. zł, 
a w sposób celowy (według osądu kontrolera i wyników analizy przedkontrolnej) 
objęto badaniem siedem zapisów księgowych na kwotę 660,2 tys. zł.  

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że w Biurze RPD wydatków 
dokonywano zgodnie z planem finansowym na zakupy i usługi służące realizacji 
celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami20. Dowody i odpowiadające 

                                                      
18  W tym dwa nowe zadania (zakup licencji Windows oraz zakup samochodu osobowego) oraz jedno rozszerzone 

(modernizacja serwerowni związana z zapewnieniem sprawnej obsługi systemu EZD) zaplanowane 
w pierwotnym planie wydatków majątkowych. 

19  Metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) 
20  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), (dalej: ustawa 

o rachunkowości) oraz uregulowaniami wewnętrznymi m.in. Polityka rachunkowości Biura RPD. 



 

8 

im zapisy księgowe zawierały elementy wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, 
sprawdzone zostały pod względem poprawności formalnej zapisów księgowych oraz 
prawidłowości kontroli bieżącej  dekretacji, a także okresu księgowania i ujęcia na 
kontach, co w konsekwencji powodowało ich prawidłowe ujęcie w sprawozdaniach 
budżetowych. 

(akta kontroli: t. I, str. 259-387) 

W 2020 r. udzielono ośmiu zamówień publicznych (siedmiu w trybie przetargu 
nieograniczonego21 oraz jednego w trybie usług społecznych) na łączną kwotę 
1697,2 tys. zł, z których zbadano dwa postępowania. Pierwsze przeprowadzono 
w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem był najem długoterminowy 
samochodu osobowego dla Biura RPD na okres 36 miesięcy na kwotę 298,5 tys. zł 
z czego w 2020 r. wydatkowano 46,4 tys. zł. Drugie przeprowadzono w trybie usług 
społecznych, przedmiotem było świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura 
RPD na kwotę 430,8 tys. zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 107,7 tys. zł. W wyniku 
analizy ww. postępowań nie stwierdzono naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych22 oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Biurze Rzecznika.  

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatki były celowe dla 
funkcjonowania Biura RPD i zostały poniesione do wysokości limitów określonych  
w planie finansowym jednostki. 

(akta kontroli: t. I, str. 248-387) 

W związku z pandemią Biuro RPD podjęło decyzję o zakupie samochodu służbowego 
o wartości 76 tys. zł w celu umożliwienia przejazdów służbowych zatrudnionych 
przez Biuro prawników na rozprawy sądowe. W okresie od 26 marca do 30 kwietnia 
2020 r. Biuro wydatkowało łącznie 120,5 tys. zł na „akcję #zostanwdomu”. Akcja 
miała na celu informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniu epidemiologicznym oraz 
zasadach ochrony przed wirusem za pomocą środków masowego przekazu. 
Ponadto Biuro RPD wydatkowało 27,3 tys. zł na środki ochrony osobistej (m.in. 
maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji). 

 (akta kontroli: t. I, str. 409-417, t. II, str. 308-309, 315-318, 350-356)  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania w części 14 budżetu państwa wyniosły 
366 tys. zł i były wyższe o 35 tys. zł (tj. o 10,5%) od zobowiązań na koniec 2019 r. 
Wynikały z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. i pochodnych 
od tego wynagrodzenia. Na koniec 2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

                  (akta kontroli: t. I, str. 388-409) 

W 2020 r. budżet w układzie zadaniowym w części 14 był realizowany w ramach 
funkcji państwa „Sprawy obywatelskie”. W ramach tej funkcji Rzecznik realizował 
zadanie 16.4 „Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”, którego celem było 
przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka. Według sprawozdania 
z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) z dnia 2 lutego 2021 r., miernik zadania (liczba 
spraw rozpatrzonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły 
w danym roku budżetowym), zaplanowany w wysokości 80%, został wykonany na 
poziomie 87%.  

                                                      
21  Dwa przetargi nieograniczone unieważnione w części. 
22  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: Pzp – 

ustawa ustraciła moc z dniem 1 stycznia 2021 r. (ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. poz. 2020, ze zm.). 
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W toku kontroli stwierdzono, że błędnie wyliczono miernik zadania 16.4 „Ochrona 
praw obywatelskich i praw dziecka”, oraz podzadania 16.4.2. „Ochrona i promocja 
praw dziecka” wliczając do mierników oprócz spraw rozpatrzonych w 2020 r. także 
sprawy (zadanie 16.4) lub przystąpienia (podzadanie 16.4.2) zrealizowane na 
początku 2021 r. Z wyjasnień Głównej Księgowej wynika, że do błędu doszło 
w wyniku omyłki. W trakcie czynności kontrolnych złożono korektę sprawozdania 
Rb-BZ1.  

(akta kontroli: t. I, str. 410-460, t. II, str. 97-124) 

Nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu Biura RPD, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp 
w części 14 sprawowano m.in. poprzez stałą i bieżącą kontrolę dokumentów  
i dowodów księgowych odbywającą się w sposób ciągły zgodnie z zarządzeniem 
RPD nr 3 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości23, 
która polegała na każdorazowej formalnej i merytorycznej analizie, a następnie 
akceptacji poszczególnych wydatków budżetowych. Nadzór odbywał się także 
poprzez dostęp do systemu kadrowo-księgowego ENOVA czy Informatycznego 
Systemu Obsługi Budżetowej TREZOR, co umożliwiało monitorowanie bieżących 
działań.  

W kwestii nadzoru nad dysponentem III stopnia, Komisja jako dysponent III stopnia 
w okresie od września do grudnia 2020 r. przedkładała RPD sprawozdania Rb-N, 
Rb-Z, Rb-23, Rb-27 i Rb-28, odmówiła jednak przedłożenia jakichkolwiek 
dokumentów celem weryfikacji poprawności złożonych sprawozdań powołując się 
na niezależność oraz wskazując, że nie jest komórką organizacyjną Rzecznika24.  

W toku kontroli ustalono, że zarówno Rzecznik25, jak i Główna Księgowa26 Biura 
RPD podejmowali działania mające na celu uzyskanie dostępu do dokumentacji 
Komisji. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Komisji na prośby kierowane 
przez ww. osoby, w dniu 19 listopada 2020 r. Główna Księgowa Biura RPD oraz 
specjalista ds. płac Biura RPD udały się z wizytą do siedziby Komisji podczas, której 
otrzymały zapewnienia, że dokumentacja zostanie dostarczona w formie 
elektronicznej. W dniu 24 listopada 2020 r. w piśmie skierowanym do Rzecznika 
Przewodniczący Komisji odmówił przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 

Rzecznik pismem z 17 listopada 2020 r. zwrócił się do MFFiPR z prośbą 
o potwierdzenie, że Komisja jako dysponent III stopnia w części 14 jest komórką 
podległą Rzecznikowi dla potrzeb realizacji budżetu państwa w rozumieniu 
przepisów ufp, a Rzecznik ma prawo i obowiązek – jako dysponent części 
budżetowej – sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej 
wymienionej jednostki organizacyjnej, w tym nad dokonywaniem przez nią wstępnej 
oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur. 
MFFiPR nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na ww. pytanie27. Wskazał jedynie, iż 
ze względu na występujący w 2020 r. przejściowy tryb finansowania Komisji i jej 
Urzędu działania organów uczestniczących w finansowaniu zadań Komisji powinny 
uwzględniać wymagania wynikające z systemowych regulacji dotyczących finansów 
publicznych, przy jednoczesnym poszanowaniu ustawowej samodzielności 
i niezależności Komisji. 

(akta kontroli: t. I. str. 86, 125, 135-162) 
Z uwagi na odmowę przedłożenia dokumentów umożliwających weryfikację 
sprawozdań jednostkowych Komisji, Rzecznik nie miał możliwości sprawowania 
nadzoru nad całością gospodarki finansowej Komisji. W udzielonych wyjaśnieniach, 

                                                      
23  Dalej: zarzadzenie w sprawie zasad rachunkowości. 
24  Pismo Przewodniczącego Komisji ds. pedofilii z dnia 24 listopada 2020 r. znak: PRZ 20/2020. 
25  Pismo z dnia 17 listopada 2020 r. skierowane do Przewodniczącego Komisji. 
26  Wiadomości mailowe skierowane do głównej księgowej Komisji 3 listoapda 2020 r. i 10 listopada 2020 r. 
27  Pismo nr BP1.401.1.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. 
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Rzecznik stwierdził, że zrealizował w stosunku do Komisji wszystkie podstawowe 
formy nadzoru i kontroli stosowane w jednostkach budżetowych z wyjątkiem 
nadzoru merytorycznego. Rzecznik wyjaśnił, że realizował m.in. nadzór 
organizacyjny i personalny poprzez tworzenie projektów podstawowych aktów 
organizacyjnych Komisji, udział w spotkaniach rekrutacyjnych, jednak nie sprawował 
nadzoru w zakresie merytorycznym ze względu na brzmienie art. 6 ustawy 
o Komisji. W zakresie odmowy przedłożenia dokumentów do weryfikacji przez 
Przewodniczącego Komisji, Rzecznik stwierdził, że nia dysponował żadnymi 
narzędziami sankcjonującymi niepoddanie się nadzorowi, dlatego rozważał 
wykorzystanie uprawnienia do zablokowania wydatków dysponentowi III stopnia na 
podstawie art. 177 ust. 1 ufp.  

Problem finansowania Komisji dotyczył tylko 2020 r. i obecnie został rozwiązany. 
Komisja została ustanowiona dysponentem części budżetowej rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz 
określenia ich dysponentów28 (część 89), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.  

(akta kontroli: t. II,str. 295-307, 402-451) 

W 2020 r. zgodnie z planem audytu na rok 2020 w Biurze RPD dokonano audytu 
wewnętrznego trzech obszarów, tj. „Metodologia obliczania miernika stopnia 
realizacji celu zadania 16.4 – Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”; 
„Ustanowienie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość” oraz „Minimalizowanie ryzyka utraty 
informacji w wyniku awarii”. Audyt dotyczący metodologii obliczania miernika stopnia 
realizacji celu zadania 16.4 przeprowadzono w związku z realizacją wniosku NIK 
sformułowanego po kontroli P/19/001 pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka” w zakresie obliczania miernika stopnia 
realizacji celu zadania 16.4 „Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”, zgodnie 
z jego opisem. W wyniku przeprowadzonego audytu pozytywnie oceniono 
wykonanie zalecenia NIK w powyższym zakresie. Pozytywnie oceniono także 
adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w badanym zakresie. 

(akta kontroli: t. II, str. 125-188) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Ustanowienie przez Rzecznika Praw Dziecka, Przewodniczącego Komisji dysponentem 
III stopnia w części 14 budżetu państwa bez podstawy prawnej. 

Zarządzeniem nr 20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów, 
Rzecznik ustanowił Przewodniczącego Państwowej Komisji dysponentem trzeciego 
stopnia bezpośrednio podległego dysponentowi części 14.  

(akta kontroli: t. I, str. 48-50, 124-134) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 6 ustawy o Komisji29, Komisja w zakresie 
swojej działalności jest organem niezależnym od innych organów władzy 
państwowej. Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową tego organu 
zapewnia Urząd Komisji (jednostka budżetowa utworzona na podstawie ww. 
ustawy), któremu statut nadaje Komisja, a jego organizację wewnętrzną i 
szczegółowy zakres zadań określa Przewodniczący Komisji w regulaminie 
organizacyjnym. W kwestii sposobu finansowania Urzędu Komisji ustawodawca 

                                                      
28  Dz. U. poz. 2068. 
29  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. (Dz. U. poz. 
1820). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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organiczył się do stwierdzenia, że wydatki w tym zakresie są pokrywane z budżetu 
państwa (art. 18 ustawy o Komisji). W ustawie nie określono trybu utworzenia 
Urzędu Komisji. Komisja rozpoczęła swoją działalność w II połowie 2020 r., jednak 
nie istniały przepisy określające szczegółowy sposób finansowania Komisji i 
obsługującego ją urzędu.  

(akta kontroli: t. I, str. 126-162) 

Zarządzeniem nr 40 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
20 Rzecznik uchylił zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów. 

Zdaniem NIK, Rzecznik nie miał podstawy prawnej do ustanowienia 
Przewodniczącego Komisji dysponentem III stopnia. Zgodnie z § 3 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa30 dysponentami środków 
budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym 
dysponentom państwowych jednostek budżetowych, którzy zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonują wydatków budżetu państwa ujętych w planie finansowym 
jednostki lub realizują dochody budżetu państwa. Komisja, jak wyżej stwierdzono 
jest organem niezależnym (także od Rzecznika). Natomiast z przepisów 
przywołanych przez RPD jako podstawa prawna ustanowienia Przewodniczącego 
Komisji dysponentem III stopnia żaden nie zawierał upoważnienia do takiego 
działania. Przywołany przez Rzecznika art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka31 stanowi, że Rzecznik nadaje, w drodze 
zarządzenia statut, który określa organizację Biura Rzecznika. Przepisy statutu, 
które określają organizację Biura Rzecznika także nie stanowią takiej podstawy. 
W związku z powyższym nie można uznać, że RPD miał podstawy do ustanowienia 
Przewodniczącego Komisji dosponentem III stopnia oraz do finansowania Komisji ze 
środków części, której dysponentem jest Rzecznik. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Rzecznika wynika, że przyczyną ustanowienia 
w części 14 podległego mu dysponenta III stopnia, tj. Przewodniczącego Komisji 
oraz finansowania Komisji w okresie od września do grudnia w 2020 r. w ramach 
części budżetowej nr 14 był m.in. brak uwzględnienia Komisji w budżecie państwa 
na rok 2020, a także brak upoważnionego przez ustawodawcę organu lub osoby do 
realizacji zadań związanych z powstaniem Urzędu i Komisji. Brak uwzględnienia 
przez Ministerstwo Finansów Komisji zarówno w 2019 jak i 2020 r. w klasyfikacji 
części budżetowych spowodował, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów32 nie 
mogła przekazać środków finansowych na rozpoczęcie podstawowych czynności 
organizacyjnych. Z tych przyczyny, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister – 
członek Rady Ministrów Michał Dworczyk zwrócili się do Rzecznika z prośbą 
o pomoc do czasu utworzenia i funkcjonowania docelowych struktur organizacyjnych 
Komisji. Rzecznik dostrzegając zbieżność zadań obu urzędów zgodził się na 
ustanowienie w ramach części 14 dysponenta III stopnia – Przewodniczącego 
Komisji. 

(akta kontroli: t. I,str. 124-162, t. II, str. 298-307) 

NIK zauważa, że brak odpowiednich przepisów uniemożliwiał sfinansowanie działań 
Komisji w 2020 r. w wyniku czego Rzecznik w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu 
Panią Elżbietą Witek oraz przedstawicielem Rady Ministrów Panem Michałem 
Dworczykiem podjął działania zmierzające do przekazania Komisji środków 
z budżetu państwa (rezerwa celowa nr 56), co umożliwiło funkcjonowanie Komisji 
w 2020r. Jednak zdaniem NIK, mimo że swoim działaniem Rzecznik umożliwił 

                                                      
30  Dz. U. z 2021 r. poz. 259. 
31  Dz. U. z 2020 r. poz. 141. 
32  Dalej: KPRM. 



 

12 

Komisji rozpoczęcie działalności to ustanawiając Przewodniczącego Komisji, 
dysponentem III stopnia w części 14, działał bez wystarczającej podstawy prawnej. 
 
W 2020 r. w Biurze RPD wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem wydatków 
na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Przy wydatkowaniu środków 
zachowano zasady gospodarowania środkami publicznymi określone w obowiązujących 
przepisach. W wyniku analizy dwóch postępowań nie stwierdzono naruszeń Pzp 
oraz regulaminu wewnętrznego. W trakcie kontroli stwierdzono, że Rzecznik ustanowił 
Przewodniczącego Komisji jako podległego mu dysponenta III stopnia bez podstawy 
prawnej.  

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

3.1 Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 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 oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1), 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 14 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). W trakcie kontroli 
stwierdzono, że RPD nie miał możliwości weryfikacji prawidłowości sprawozdań 
jednostkowych sporządzonych przez Komisję, z uwagi na odmowę udostępnienia 
dokumentów przez Przewodniczącego Komisji, który stwierdził, że Komisja jest 
organem niezależnym od innych organów władzy państwowej w tym również od 
Rzecznika. Dlatego też przekazując sprawozdania łączne, dysponent części nie 
zweryfikował poprawności sprawozdań jednostkowych Komisji. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach Biura RPD były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań przez Biuro RPD. 
Sprawozdania Biura RPD zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

Sprawozdania Biura RPD przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach 
oraz związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. Zostały sporządzone 
z zachowaniem terminów wynikających z rozporządzeń w sprawie: 
sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym33. 

W toku kontroli stwierdzono wykonanie wniosku sformułowanego po kontroli 
„Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka” 
dotyczącego prowadzenia ewidencji analitycznej należności i wpływów z tytułu 
dochodów budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

 (akta kontroli: t. I, str. 29-41, 51-95, 123, 388-396, 418-460, t. II, str. 294-307, 409-434, 455-475) 
                                                      
33  Dz. U z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2 Księgi rachunkowe  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta części 14 przeprowadzono 
na próbie 44 zapisów księgowych o łącznej wartości 1738,8 tys. zł wylosowanych 
metodą monetarną, która została uzupełniona zapisami o łącznej wartości 
660,2 tys. zł wyselekcjonowanymi na podstawie przeprowadzonego przeglądu 
analitycznego ksiąg rachunkowych obejmującego siedem zapisów księgowych. 
Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane 
tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. W Biurze RPD nie 
stwierdzono przekroczeń limitu wydatków budżetu państwa.  

Ponadto analizie poddano dodatkowo próbę 30 dowodów księgowych, na łączną 
kwotę 82,6 tys. zł dobraną metodą celową spośród dowodów księgowych, w których 
istniało podejrzenie błędów z zakresu nieprawidłowej daty ujęcia wydatków w księdze 
rachunkowej. W wyniku badania ww. próby dowodów stwierdzono, że wydatki 
zostały ujęte w księdze rachunkowej zgodnie z obowiązującą w Biurze RPD polityką 
rachunkowości, według której: dowody księgowe wystawione z datą okresu 
sprawozdawczego wpływające po drugim dniu każdego miesiąca i po 14 stycznia 
wprowadza się do ksiąg w następnym okresie sprawozdawczym. Dowody księgowe 
były sprawdzone zarówno pod względem merytorycznym jak i formalno-
rachunkowym. 

W trakcie kontroli niezidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że 
w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań dysponenta części 14 prowadzone były nieprawidłowo. 

 (akta kontroli: t. I, str. 475--608, t. II, str. 1-96, 384-401) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe i w zakresie 
operacji finansowych sporządzone przez Biuro RPD. Sprawozdania Biura RPD 
zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W trakcie kontroli ksiąg 
rachunkowych prowadzonych przez Biuro RPD stwierdzono, że operacje 
gospodarcze zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych. 

V. Uwagi i Wnioski 

Z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych polegających na wyodrębnieniu od 
1 stycznia 2021 r. oddzielnej części budżetu państwa w celu finansowania Komisji, 
tj. części nr 89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15, Najwyższa Izba Kontroli, nie formułuje uwag ani wniosków w zakresie 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Rzecznika Praw Dziecka, drugi do akt kontroli. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie34 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. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, …… kwietnia 2021 r. 

 
Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli 
Marian Banaś 

 
 
 
 
 

……………………….. 
podpis 

                                                      
34  Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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