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I. Wprowadzenie 

Kontrolę przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 20152 w części 14 – Rzecznik Praw 
Dziecka. 

Dysponentem części 14 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Dziecka (dalej także: RPD), będący 
dysponentem głównym i dysponentem III stopnia środków budżetowych.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność RPD jest ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.  
o Rzeczniku Praw Dziecka3. Rzecznik realizował zadania z zakresu ochrony i promocji praw dziecka, 
mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności 
i podmiotowości. Stosownie do art. 13 ust. 1 tej ustawy Rzecznik swoje zadania wykonuje przy pomocy 
Biura Rzecznika Praw Dziecka (dalej: Biuro RPD ).  

Zakres kontroli obejmował: 

–  wykonanie dochodów budżetu państwa, przy czym zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2015 r., kontrola dochodów budżetowych w tej części została 
ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego, 

 wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym uzyskane efekty, 
 prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2015 oraz sprawozdań  

za IV kwartał 2015 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 publicznych4. 

Zrealizowane w 2015 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka dochody wyniosły 3,8 tys. zł. Wydatki 
budżetu państwa w tej części zrealizowano w wysokości 10 513,0 tys. zł, co stanowiło 0,00317% 
wydatków budżetu państwa w 2015 r. (331 743,4 mln zł). W 2015 r. nie realizowano wydatków  
z budżetu środków europejskich. 

Rzecznik Praw Dziecka nie posiadał jednostek podległych, będących dysponentami II i III stopnia 
środków budżetu państwa. 

 

 

 

                                                 
1  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096. 
2  Ustawa budżetowa z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz. U. poz.153, ze zm. 
3  Dz. U. Nr 6, poz. 69, ze zm. 
4  Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Dalej: ustawa o finansach publicznych. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 14  
– Rzecznik Praw Dziecka5. 

Pozytywną ocenę uzasadnia fakt, że wydatki w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zostały rzetelnie 
zaplanowane i zrealizowane zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi 
w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Analiza 24% zrealizowanych wydatków 
budżetu państwa w części 14 wykazała, że były one celowe i służyły realizacji ustawowych zadań.  

W rezultacie wydatkowania środków, osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w układzie 
zadaniowym wydatków. Rzecznik Praw Dziecka rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych, 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. 

2. Sprawozdawczość 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań  
za 2015 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-BZ1) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2015 r., tj. o stanie: 
 należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
 zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach kontrolowanej jednostki były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych, w tym sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych. Powyższe sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 

3. Uwagi i wnioski 
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w tym o charakterze systemowym, mających wpływ 
na prawidłowe wykonanie budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu 
pokontrolnym, skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała 
wniosków pokontrolnych. 

                                                 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 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. 
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części 14  
– Rzecznik Praw Dziecka 

1. Dochody budżetowe 
W 2015 r. dochody budżetowe w części 14 zostały zrealizowane w wysokości 3,8 tys. zł (190% planu 
określonego w ustawie budżetowej na rok 2015 i były wyższe o 0,1 tys. zł (2,7%) w porównaniu  
do 2014 r.  

Na koniec 2015 r., zgodnie z Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 14  
nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 

Dane dotyczące dochodów budżetowych w części 14 przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 
do Informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa  
W ustawie budżetowej na rok 2015 wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 
zostały zaplanowane w wysokości 10 513,0 tys. zł. 

Wydatki budżetowe w części 14 zostały zrealizowane w kwocie 10 513,0 tys. zł, co stanowiło 100% 
planu oraz 101,9% wykonania w 2014 r. (10 316,6 tys. zł). W 2015 r. znaczny wzrost wydatków 
w porównaniu do 2014 r. nastąpił w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o 82,7 tys. zł (tj. o 147,4%),  
co było spowodowane koniecznością wykonania specjalistycznych ekspertyz i opinii w związku 
z wnioskowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka zmianami w ustawach dotyczących praw dziecka  
oraz w § 4300 Usługi pozostałe o 547,1 tys. zł (tj. o 18,9%) w związku ze zwiększeniem wydatków  
na działania promujące prawa dzieci (w 2015 r. zorganizowano Obchody Ogólnopolskiego Dnia Dziecka, 
rozszerzono zakres reklamowania w mediach kampanii społecznej „Bicie czas z tym skończyć”). 

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w wysokości 10 259,0 tys. zł (97,6% wszystkich wydatków). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  
od wynagrodzeń w wysokości 4 634,2 tys. zł stanowiły 45,2% wydatków w tej grupie. Świadczenia  
na rzecz osób fizycznych wyniosły 4,0 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Wydatki majątkowe zostały 
zrealizowane w kwocie 250,0 tys. zł (100% planu) i były o 0,4 tys. zł (o 0,2%) wyższe niż w 2014 r. 
Wydatki te, zgodnie z planem rzeczowym na 2015 r., przeznaczono na zakup komputerów, urządzeń 
serwerowych, sprzętu biurowego. 

Szczegółowe badanie pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonania 
wydatków w części 14 przeprowadzono na próbie 80 zapisów księgowych na kwotę ogółem 
2 526,0 tys. zł (24,0% wydatków w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka w 2015 r.), w tym w grupie 
wydatków majątkowych pięciu zapisów na kwotę 126,8 tys. zł oraz w grupie wydatków bieżących 
pozapłacowych 75 zapisów na kwotę 2 399,2 tys. zł. Analiza wykazała, że wydatków dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji zadań ustawowych Rzecznika Praw 
Dziecka, czyli na ochronę i promocję praw dziecka. W badanej próbie wydatków nie stwierdzono 
przypadków zastosowania nieprawidłowego trybu udzielania zamówień publicznych. 

Analizą objęto trzy6 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 881,5 tys. zł 
dotyczące: dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych (przetarg nieograniczony), druku wydawnictw 
(przetarg nieograniczony) oraz usług prawniczych (negocjacje bez ogłoszenia). Stwierdzono, że zostały one 
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7.  

                                                 
6  Spośród 8 zamówień o łącznej wartości 1 274,6 tys. zł brutto udzielonych przez Biuro RPD w 2015 r. (w tym 7 w trybie przetargu 

nieograniczonego i jedno w trybie negocjacji bez ogłoszenia). 
7  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. 
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Na koniec 2015 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,  
a zobowiązania z terminem płatności przypadającym w 2016 r. wyniosły 367,3 tys. zł i dotyczyły 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W porównaniu do stanu z końca 2014 r. 
zobowiązania były niższe o 47,8 tys. zł. 

Dane dotyczące wydatków budżetowych w części 14 przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 
do Informacji. 

W 2015 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 59 osób i było o dwie osoby niższe w porównaniu do roku 
2014. Spadek stanu zatrudnienia wynikał z pobytu większej niż w roku poprzednim liczby pracowników 
Biura RPD na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych. 
Wydatki na wynagrodzenia osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4040), 
zrealizowano na poziomie 3 942,9 tys. zł, tj. o 17,0 tys. zł wyższym niż w 2014 r. (3 925,9 tys. zł).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 5 569,10 zł i było 
wyższe o 205,80 zł (3,8%) w porównaniu do roku poprzedniego (5 363,30 zł). Wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia na jednego zatrudnionego wynika z wypłaty wyższego o 17,0 tys. zł dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 14 przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 
nr 3 do Informacji. 

Rzecznik Praw Dziecka nie planował i nie realizował wydatków budżetu środków europejskich. 

2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
Rzecznik Praw Dziecka, w ramach określonej w budżecie zadaniowym funkcji 16 – sprawy 
obywatelskie, realizował zadanie „Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta”. Celem 
zadania była ochrona i promocja praw dziecka. Przyjęty na 2015 r. miernik realizacji zadania (liczba 
spraw rozpatrzonych8 w stosunku do ogólnej liczby spraw) został zrealizowany i wyniósł 92%. 

W ramach zadania realizowano podzadanie „Ochrona i promocja praw Dziecka”, w tym dwa działania: 
„Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw dziecka” (16.5.2.1.) oraz „Promocja 
praw dziecka” (16.5.2.2.), na które wydatkowano w 2015 r. odpowiednio: 7 402,8 tys. zł i 3 110,2 tys. zł 
(100% planu).  

Planowane wartości mierników poszczególnych działań Rzecznika Praw Dziecka zostały zrealizowane. 
W ramach działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw dziecka w 2015 r. przeprowadzono  
170 kontroli i wizytacji (przyjęta wartość miernika – 145), natomiast w ramach promocji praw dziecka 
podjęto w 2015 r. 26 (100% zaplanowanych) działań promujących, np. zorganizowano kampanie 
społeczne: „Reaguj, masz prawo”, „Bicie, czas z tym skończyć”, „Odwaga ratuje życie”, kampanie 
medialne, prowadzono portale internetowe: strefamlodych.pl, www.jakreagowac.pl, przedstawiający 
problemy przemocy i reagowania na jej przejawy, a także zorganizowano konkursy i wystawy dotyczące 
praw dziecka. 

3. Sprawozdania  
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2015 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-BZ1) 

                                                 
8  Sprawy rozpatrzone oznaczają sprawy, które zostały przez RPD zakończone w danym roku. 
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oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2015 r. o stanie  
 należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
 zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 
a wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 
Wyżej wymienione sprawozdania sporządzono terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń 
Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej9, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych10, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym11. 
 

 

 

 

 

                                                 
9  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119, ze zm.). 
10  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
11  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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IV.  Informacje dodatkowe 

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Rzecznika Praw Dziecka w dniu 21 marca 2016 r. 
Do wystąpienia pokontrolnego Rzecznik Praw Dziecka nie wniósł zastrzeżeń. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Lp. Wyszczególnienie 

2014 2015 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ogółem, w tym: 3,7  2,0  3,8  103  190  

1. dział 751 3,7  2,0  3,8  103  190  

1.1. rozdział 75101 3,7  2,0  3,8  103  190  

1.1.1. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 3,7  2,0  3,8  103 190  

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2015 z 15 stycznia 2015 r. 
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. 

1)  Ustawa budżetowa na rok z 15 stycznia 2015 r. 
 
  

Lp. Wyszczególnienie 

2014 2015 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie  Ustawa1) Plan  

po zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Ogółem, w tym: 10 316,6 10 513,0 10 513,0 10 513,0 101,9 100,0 100,0 
1. dział 751 

10 316,6 10 513,0 10 513,0 10 513,0 101,9 100,0 100,0 1.1. 1. rozdz. 75101 razem: 
1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 6,5 7,0 4,0 4,0 61,5 57,1 100,0 
1.1.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 3 674,0 3 674,0 674,0 3 674,0 100,0 100,0 100,0 
1.1.3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 251,9 269,0 268,9 268,9 106,7 100,0 100,0 
1.1.4. § 4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 637,4 683,0 613,0 613,0 96,2 89,8 100,0 
1.1.5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 79,7 98,0 78,3 78,3 98,2 79,9 100,0 
1.1.6. § 4140 Wpłaty na PFRON 44,1 - 52,8 52,8 119,7 - 100,0 
1.1.7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56,1 210,0 138,8 138,8 247,4 66,1 100,0 
1.1.8. § 4190 Nagrody konkursowe - - 26,2 26,2 - - 100,0 
1.1.9. § 4210 Materiały i wyposażenia 376,7 400,0 341,2 341,2 90,6 85,3 100,0 
1.1.10. § 4260 Energia 95,5 110,0 101,2 101,2 106,0 92,0 100,0 
1.1.11. § 4270 Usługi remontowe 21,7 40,0 10,0 10,0 46,1 25,0 100,0 
1.1.12. § 4280 Zakup usług zdrowotnych    5,1 8,0 4,5 4,5 88,2 56,3 100,0 
1.1.13. § 4300 Usługi pozostałe 2 892,5 3 003,0 3 439,6 3 439,6 118,9 114,5 100,0 
1.1.14. § 4350 Usługi internetowe 48,0 - - - - - - 
1.1.15. § 4360 Usługi telekomunikacyjne 49,7 160,0 157,8 157,8 317,5 98,6 100,0 
1.1.16. § 4370 Usługi telefonii stacjonarnej 39,1 - - - - - - 
1.1.17. § 4380 Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia 66,4 90,0 64,4 64,4 97,0 71,6 100,0 
1.1.18. § 4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz 0,9 20,0 - - - - 
1.1.19. § 4400 Opłaty czynszowe 1 065,3 1 110,0 1 090,1 1 090,1 102,3 98,2 100,0 
1.1.20. § 4410 Podróże służbowe krajowe 67,3 150,0 51,3 51,3 76,2 34,2 100,0 
1.1.21. § 4420 Podróże służbowe 

zagraniczne 80,9 85,0 32,5 32,5 40,2 38,2 100,0 
1.1.22. § 4430 Różne opłaty i składki 12,2 30,0 9,4 9,4 77,0 31,3 100,0 
1.1.23. § 4440 Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 71,0 75,0 70,7 70,7 99,6 94,3 100,0 
1.1.24. § 4540 Składki do organizacji 

międzynarodowych 6,4 10,0 4,8 4,8 75,0 48,0 100,0 
1.1.25. § 4580 Pozostałe odsetki 61,0 - - - - - - 
1.1.26. § 4590 Kary i odszkodowania 321,5 - - - - - - 
1.1.27. § 4610 Koszty postępowania 

sądowego 9,5 - 2,4 2,4 25,3 - 100,0 
1.1.28. § 4700 Szkolenia pracowników 26,6 31,0 27,1 27,1 101,9 87,4 100,0 
1.1.29. § 6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne 249,6 250,0 250,0 250,0 100,2 100,0 100,0 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 pełno-

zatrudnionego 

8:5 

osób1) tys. zł zł osób1) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Ogółem 61 3 925,9 5 363,30 59 3 942,9 5 569,10 103,8

wg statusu 
zatrudnienia2) 

w tym: 

1. dział 751  
urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa  
oraz sądownictwa 61 3 925,9 5 363,30 59 3 942,9 5 569,10 103,8

1.1. rozdział 75101 
urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa  
oraz sądownictwa 61 3 925,9 5 363,30 59 3 942,9 5 569,10 103,8

status zatrudnienia 
01 
02 

60
1

3 745,0
180,9

5 201,40
15 075,00

58
1

3 759,8
183,1

5 402,00
15 258,30

103,9
101,2

1)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej.  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Oceny wykonania budżetu w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka dokonano stosując kryteria12 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku13. 

Dochody14: 3,8 tys. zł (nie badano)    

Wydatki (łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich): 10 513,0 tys. zł   

Łączna kwota G : 10 513,0 tys. zł (kwota wydatków krajowych) 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G 1,000  

Nieprawidłowości w wydatkach: nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków: (5) pozytywna,  
Wynik końcowy Wk: 5 x 1,000 = 5 (pozytywna) 
 

  

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

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
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Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Rzecznik Praw Dziecka 

8. Minister Pracy i Polityki Społecznej 

9. Minister Finansów 

10. Komisja Finansów Publicznych 

11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

12. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 

 


