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I. Wprowadzenie 

Dysponentem części 14 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Dziecka (dalej: Rzecznik lub RPD), 
będący jednocześnie dysponentem głównym i dysponentem III stopnia środków budżetowych. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka1, do zadań 
Rzecznika należy podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego 
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Zadania te, stosownie 
do art. 13 ust. 1 ustawy, Rzecznik wykonywał przy pomocy Biura Rzecznika Praw Dziecka (dalej: Biuro 
RPD). W części 14 nie były finansowane wydatki jednostek innych niż Biuro Rzecznika Praw Dziecka. 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018 w części budżetowej  
14 – Rzecznik Praw Dziecka. 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 za rok 2018 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 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2. 
Ponadto przeprowadzono 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 wyniosły 2,5 tys. zł, a wydatki  
– 11 469,0 tys. zł. W 2018 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka nie dokonywano wydatków 
z budżetu środków europejskich. 
W układzie zadaniowym wydatki przeznaczono na zadanie 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 przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 

                                                 
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 922. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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II.  Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna4 

W wyniku kontroli 17,8% zrealizowanych w części 14 wydatków budżetu państwa ustalono, że zostały 
one poniesione w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostki, na cele służące realizacji 
zadań Rzecznika Praw Dziecka. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na udzieleniu zamówień 
publicznych niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 
(dalej: Pzp) i postanowieniami regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro w Biurze RPD, 
wprowadzonego zarządzeniem nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 3 listopada 2017 r. Wydatki 
poniesione w 2018 r. na realizację zamówień udzielonych niezgodnie z Pzp stanowiły 1,6% wydatków 
części 14 – Rzecznik Praw Dziecka. 
W rezultacie wydatkowania środków finansowych 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 1 do niniejszej informacji. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań 
budżetowych za 2018 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 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 były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

2. Uwagi i wnioski 
Ustalenia kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 
wskazują na potrzebę zwiększenia nadzoru Rzecznika Praw Dziecka nad prawidłowością udzielania 
zamówień publicznych w Biurze RPD.  
 

                                                 
4 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 oceny negatywnej, 
stosuje się ocenę w formie opisowej. 

5  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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III.  Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa 

1. Dochody budżetowe 
Zrealizowane dochody w części 14 wyniosły 2,5 tys. zł, stanowiły 125,0% kwoty planowanej w ustawie 
budżetowej na 2018 rok6 i były o 0,6 tys. zł (tj. 19,4%) niższe od wykonanych w 2017 r. Dochody 
uzyskano w szczególności z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego 
potrąconego od wynagrodzeń pracowników, ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
i ich wysokości oraz wypłatę świadczeń. 
Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 14 nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 
Szczegółowe dane liczbowe o dochodach budżetowych w części 14 przedstawiono w tabeli, 
stanowiącej załącznik 2 do niniejszej informacji. 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

2. Wydatki budżetu państwa 
Wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zostały zrealizowane w kwocie 
11 469,0 tys. zł, stanowiły 100,0% planu po zmianach i planu określonego w ustawie budżetowej oraz 
były o 145,0 tys. zł (tj. o 1,3%) wyższe od wydatków wykonanych w roku 2017.  
W 2018 r. plan wydatków części 14 nie był zwiększany środkami z rezerwy ogólnej i rezerw celowych 
budżetu państwa.  
W strukturze wydatków największy udział (98,2%) miały wydatki bieżące jednostek budżetowych, które 
wyniosły 11 262,8 tys. zł. Poniesione zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników 
i pochodne od wynagrodzeń (5379,6 tys. zł, tj. 47,8% wydatków w tej grupie) oraz zakupy towarów 
i usług związanych z funkcjonowaniem Biura RPD (5295,7 tys. zł, tj. 47,0%). Wydatki w tej grupie były 
o 195,6 tys. zł (1,8%) wyższe niż w 2017 r.  
Przeciętne zatrudnienie w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka w 2018 r., w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych, wynosiło 63 osoby i było o pięć osób niższe niż w 2017 r. Wynikało to 
m.in. z większej niż w 2017 r. liczby osób przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, 
a także długotrwałych zasiłkach chorobowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. było 
o 477 zł (tj. o 8,6%) wyższe niż w 2017 r. i wynosiło 6051,6 zł. 
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3,6 tys. zł i były o 5,3% (0,2 tys. zł) niższe 
niż w 2017 r. Poniesione zostały głównie na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych 
do pracy przy monitorach ekranowych dla pracowników Biura RPD, stosownie do § 8 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe7. 
Wydatki majątkowe wyniosły 202,6 tys. zł, stanowiły 100,0% planu po zmianach i były o 19,9% 
(50,4 tys. zł) niższe niż w 2017 r. Poniesiono je na zakupy potrzebne do funkcjonowania Biura RPD, 
tj. m.in. zakup klimatyzatorów, sprzętu informatycznego i licencji. Założone na 2018 r. w ramach 
wydatków inwestycyjnych efekty zostały osiągnięte. 

                                                 
6  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
7  Dz. U. Nr 148, poz. 973. 
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Zobowiązania w części 14 budżetu państwa na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 341,4 tys. zł i wynikały 
głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Były 
niższe o 22,5 tys. zł (o 6,2%) od zobowiązań na koniec 2017 r. W latach 2017–2018 zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 2042,5 tys. zł, 
stanowiącej 17,8% wydatków Biura RPD poniesionych w 2018 r. Doboru próby wydatków dokonano 
na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Biura RPD. Badaniem objęto wydatki 
zaksięgowane 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. Próba wydatków 
w kwocie 1308,2 tys. zł została wylosowana metodą monetarną8, a dobrana celowo wynosiła  
734,3 tys. zł. W doborze celowym uwzględniono w szczególności wydatki wskazane jako potencjalne 
nieprawidłowości w sprawozdaniu z „Wyników audytu w zakresie prawidłowości udzielania w 2018 r. 
zamówień publicznych podlegających zwolnieniu ze stosowania procedur przewidzianych przepisami 
Prawa zamówień publicznych”, przeprowadzonego w okresie od 20 lutego do 1 marca 2019 r. 
na zlecenie Dyrektora Biura RPD. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki, w terminie wynikającym z zawartych 
umów. Badanie wydatków w kwocie 2042,5 tys. zł pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania 
zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy Pzp wykazało nieprawidłowości w udzieleniu 
zamówień publicznych na kwotę ogółem 346,0 tys. zł, z tego 189,7 tys. zł stanowiły wydatki poniesione 
w 2018 r. Dotyczyło to zamówień udzielonych na najem drukarek Canon oraz świadczenie pomocy 
prawnej. 
W 2017 r. zawarto 13 umów najmu drukarek (dziewięć ramowych i cztery umowy najmu). Łączne 
wydatki na realizację tych umów wyniosły 168,9 tys. zł, z tego 101,2 tys. zł poniesiono w 2018 r. 
W dniu 30 grudnia 2016 r. zawarto umowę o świadczenie pomocy prawnej na okres od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zakres umowy obejmował m.in. sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz 
i udzielanie porad, prowadzenie rejestru wydanych opinii i sporządzanie okresowych sprawozdań 
dotyczących prowadzonych spraw sądowych oraz reprezentowanie Rzecznika w postępowaniach 
sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i przed innymi organami orzekającymi. Wydatki 
na realizację umowy wyniosły 177,1 tys. zł, z tego 88,6 tys. zł poniesiono w 2018 r.  
Zawarcie umów z dostawcami tych usług nie było poprzedzone przeprowadzeniem postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamówienia zostały udzielone wykonawcom, którzy nie zostali wybrani zgodnie 
z przepisami tej ustawy, co naruszało art. 7 ust. 3 Pzp. Przed udzieleniem zamówień nie oszacowano 
ich wartości w sposób określony w art. 32 ust. 1, 2 i 7 Pzp. Ponadto umowy najmu drukarek zostały 
zawarte na czas nieoznaczony, co naruszało art. 100 ust. 1 i 2 i art. 142 ust. 1 ustawy Pzp. Poprzednia 
Dyrektor Biura RPD, odpowiedzialna za udzielenie ww. zamówień, uzasadniła ich udzielenie brakiem 
potrzeby wydzielenia z umowy na obsługę prawną usług zastępstwa procesowego, wyłączonych spod 
stosowania ustawy Pzp oraz corocznym ustalaniem kwot najmu drukarek.  
NIK zwraca uwagę, że z art. 5d Pzp wynika, że jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje zamówienia, 
do których mają zastosowanie przepisy Pzp i zamówienia, do których tych przepisów nie stosuje się, 
a zamówienie to można podzielić – do udzielania zamówień mają zastosowanie przepisy Pzp. 

                                                 
8  Metoda monetarna jest metodą losowania próby dowodów i zapisów księgowych, w której prawdopodobieństwa wyboru 

poszczególnych dowodów (zapisów księgowych) są proporcjonalne do wartości operacji opisywanych tymi dowodami. 



Wyniki kontroli  

8 
 

Z naruszeniem postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro w Biurze RPD (dalej: 
regulamin uzp) udzielono 16 zamówień, na realizację których wydatkowano 366,2 tys. zł. 
Dziesięciu zamówień udzielono niezgodnie z § 5 i § 6 regulaminu uzp. Naruszenie regulaminu polegało 
na pominięciu rozpoznania cenowego rynku, oszacowania wartości zamówienia, zebrania informacji 
o wykonawcach i oferowanych przez nich warunkach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności cen, terminów realizacji, warunków gwarancji. Poniesione przez Biuro RPD w 2018 r. 
wydatki z tego tytułu wynosiły 315,9 tys. zł.  
Nie oszacowano w sposób należyty wartości sześciu zamówień publicznych, co było niezgodne 
z postanowieniami § 5 ust. 1 regulaminu uzp. W zawartych umowach (na świadczenie usługi 
bezpiecznego niszczenia nośników danych; przeprowadzenie ankiet wśród uczniów VII klas, rodziców, 
pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz prowadzenie rozmów z dziećmi o prawach dziecka; 
pełnienie funkcji eksperta i prowadzenie czynności kontrolnych w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych zapewniających dzieciom i młodzieży letni lub zimowy wypoczynek) przedmiot 
zamówienia został opisany w sposób uniemożliwiający ustalenie całkowitego wynagrodzenia 
wykonawcy w dacie podpisania umowy. Nie wskazano w nich zakresu lub skali prac objętych umową, 
podano tylko ceny jednostkowe, np. za jedną stronę tekstu, za jedną ankietę itd., bez określenia 
górnego ograniczenia wynagrodzenia. Wydatki na realizację tych umów w 2018 r. wyniosły 50,3 tys. zł.  
W 2018 r. w Biurze RPD udzielono pięciu zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie przepisów ustawy Pzp. Badaniem pod kątem prawidłowości stosowania ustawy Pzp 
objęto dwa postępowania: na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz druk wydawnictw 
dla Biura RPD. Wydatki na realizację tych zamówień wyniosły w 2018 r. 340,1 tys. zł. W wyniku analizy 
postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów Pzp, ale niektóre dokumenty z postępowania na druk 
wydawnictw (protokół postępowania, protokół z posiedzenia komisji przetargowej i indywidualna karta 
oceny ofert) nie zostały podpisane przez jednego z trzech członków komisji przetargowej. Roczne 
sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w terminie określonym w art. 98 ust. 2 Pzp. 
Dane dotyczące wydatków budżetowych oraz zatrudnienia i wynagrodzeń w części 14 przedstawiono 
w tabelach stanowiących załączniki 3 i 4 do niniejszej informacji. 
2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
W ramach funkcji państwa „Sprawy obywatelskie” Rzecznik Praw Dziecka realizował zadanie 16.4  
– „Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”, którego celem było przeciwdziałanie i zapobieganie 
naruszeniom praw dziecka. Miernik wykonania zadania (liczba spraw rozpatrzonych przez RPD 
w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym), zaplanowany 
w wysokości 80,0%, został wykonany na poziomie 93,0%. Sposób liczenia miernika był niezgodny 
z jego opisem, ponieważ w liczbie spraw, które wpłynęły w 2018 r. uwzględniano również 
nierozpatrzone sprawy z lat ubiegłych. Sposób wyliczenia miernika nie spowodował zawyżenia jego 
wartości. Miernik obliczony zgodnie z opisem wynosi 104,3%, a jego wartość wskazuje na zmniejszenie 
liczby spraw nierozpatrzonych na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku.  
W ramach zadania realizowano podzadanie 16.4.2 – „Ochrona i promocja praw dziecka” i dwa 
działania: 16.4.2.1 – „Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka”, 
na które wydatkowano 8715,0 tys. zł, oraz 16.4.2.2 – „Promocja praw dziecka”, na które wydatki 
wyniosły 2754,0 tys. zł. 
Miernik dla podzadania „Ochrona i promocja praw dziecka” określony został, jako liczba przystąpień do 
toczących się postępowań sądowych wymagających interwencji RPD w stosunku do spraw 
wymagających monitorowania. Plan miernika ustalony był w wysokości 6,0%, a wykonanie wyniosło 
10,6%. Wyższe od planowanego wykonanie miernika związane było z zaangażowaniem większej liczby 
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prawników, prowadzących kancelarie prawne, do wykonywania zastępstwa procesowego oraz 
doradztwa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Miernik ten został zmieniony od 1 stycznia 2018 r. 
W roku 2017 miernikiem podzadania była liczba przystąpień do toczących się postępowań sądowych. 
Wykonanie mierników monitorowano na podstawie rzetelnych danych, wynikających m.in. z rejestrów 
prowadzonych w systemie informatycznym. 
Nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu w części 14 sprawowano zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych, w szczególności poprzez analizę wykonania planu wydatków budżetu państwa 
oraz analizę stopnia realizacji celów zadania, podzadania i działań.  

3. Sprawozdawczość 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2018 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 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). 
Sprawozdania te zostały sporządzane zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu nr 3 Rzecznika 
Praw Dziecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur 
kontroli finansowej w Biurze RPD, w której określono m.in. zasady sporządzania sprawozdań 
i sprawdzania ich poprawności. Zakładowy Plan Kont pozwalał na sporządzenie sprawozdań 
w wymaganej szczegółowości, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej9. W Biurze RPD zidentyfikowano i oszacowano 
m.in. ryzyko nierzetelnego lub błędnego sporządzania sprawozdań i nieterminowego ich przekazywania. 
Ustanowione mechanizmy kontroli w tym zakresie polegały w szczególności na zapewnieniu rzetelnej 
ewidencji danych sprawozdawczych, szkoleniu pracowników i stałym nadzorze osób odpowiedzialnych. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach Biura RPD były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym10. 
 
 
 

                                                 
9  Dz. U. poz. 1911, ze zm. 
10  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

poz. 109, ze zm.), 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), rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, 
ze zm.). 
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IV. Informacje dodatkowe 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 kwietnia 2019 r. zostało skierowane do Rzecznika Praw Dziecka. 
W wystąpieniu pokontrolnym NIK wnosiła o udzielanie zamówień publicznych w trybie określonym 
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych; rzetelne szacowanie wartości zamówień 
publicznych udzielanych w Biurze RPD oraz obliczanie miernika stopnia realizacji celu zadania 16.4  
– „Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka”, zgodnie z jego opisem.  
Rzecznik Praw Dziecka nie wniósł zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Kalkulacja oceny ogólnej w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Oceny wykonania budżetu w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka dokonano stosując kryteria11 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 roku12. 
Dochody (D)13:             2,5 tys. zł  
Wydatki (W):             11 469,0 tys. zł 
Łączna kwota (G):            11 469,0 tys. zł 
Waga wydatków w łącznej kwocie:       (Ww = W: G): 1 
Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): wydatki poniesione niezgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych – 189,7 tys. zł (1,6% wydatków w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka). 
Pozostałe nieprawidłowości w wydatkach polegały na udzielaniu zamówień publicznych niezgodnie 
z postanowieniami regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro w Biurze RPD (366,2 tys. zł).  
Ocena cząstkowa wydatków:        w formie opisowej (3) 
Opinia o sprawozdaniach:         pozytywna 
Ocena ogólna:            w formie opisowej 
 

                                                 
11  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
12  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
13  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. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik 2. Dochody budżetowe w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

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

Lp. Wyszczególnienie 
2017 2018 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1 Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem, z tego: 3,1 2,0 2,5 80,6 125,0 

1. dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 3,1 2,0 2,5 80,6 125,0 

1.1. rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa  3,1 2,0 2,5 80,6 125,0 

1.1.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,4 - - - - 

1.1.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,7 2,0 2,5 147,1 125,0 
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Załącznik 3. Wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2018 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1 
Budżet  

po 
zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem, z tego: 11 324,0 11 469,0 11 469,0 11 469,0 101,3 100,0 100,0 

1. 
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

11 324,0 11 469,0 11 469,0 11 469,0 101,3 100,0 100,0 

1.1. rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 324,0 11 469,0 11 469,0 11 469,0 101,3 100,0  

1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3,8 11,0 3,6 3,6 94,7 32,7 100,0 

1.1.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 270,0 4 270,0 4 270,0 4 270,0 100,0 100,0 100,0 
1.1.3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278,8 345,0 305,0 305,0 109,4 88,4 100,0 
1.1.4. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 721,9 814,0 718,6 718,6 99,5 88,3 100,0 
1.1.5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 81,4 116,0 86,0 86,0 105,7 74,1 100,0 

1.1.6. § 4140 Składki na PFRON 48,0  57,0 57,0 118,8  100,0 
1.1.7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 209,7 210,0 247,9 247,9 118,2 118,0 100,0 
1.1.8. § 4190 Nagrody konkursowe 27,8 30,0 29,6 29,6 106,5 98,7 100,0 
1.1.9. § 4270 Zakup usług remontowych 33,2 40,0 40,4 40,4 121,7 101,0 100,0 
1.1.10. § 4410 Podróże służbowe krajowe 90,5 150,0 67,3 67,3 74,4 44,9 100,0 

1.1.11. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 128,1 85,0 72,8 72,8 56,8 85,6 100,0 
1.1.12. § 4430 Różne opłaty i składki 16,6 30,0 15,2 15,2 91,6 50,7 100,0 
1.1.13. § 4440 Odpisy na ZFŚS 90,3 80,0 83,3 83,3 92,2 104,1 100,0 
1.1.14. § 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 4,8 5,0 4,6 4,6 95,8 92,0 100,0 

1.1.15. § 4700 Szkolenia pracowników 12,6 31,0 9,8 9,8 77,8 31,6 100,0 
1.1.16. § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki - 4 952,0 5 255,3 - - - - 
1.1.17. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 516,4 - - 633,4 122,7 - - 
1.1.18. § 4220 Zakup środków żywności  46,0 - - 38,6 83,9  - - 

1.1.19. § 4260 Zakup energii 105,0   106,8 101,7 - - 

1.1.20. § 4280 Zakup usług zdrowotnych 4,5 - - 3,2 71,1 - - 
1.1.21. § 4300 Zakup usług pozostałych 3 030,4 - - 3 094,3 102,1 - - 
1.1.22. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 155,6 - - 154,0 99,0 - - 

1.1.23. § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 62,0 - - 68,8 111,0 - - 
1.1.24. § 4400 Opłaty czynszowe 1 133,6 - - 1 156,2 102,0 - - 
1.1.25. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 253,0 300,0 202,6 202,6 80,1 67,5 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291). 
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Załącznik 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 

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 

wynagrodzenie 
brutto 

na 1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

osoby1 tys. zł zł osoby1 tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem wg statusu zatrudnienia2 
z tego: 68 4 548,9 5 574,6 63 4 575,0 6 051,6 108,6 

1. 
dział 751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

68 4 548,9 5 574,6 63 4 575,0 6 051,6 108,6 

1.1. 

rozdział 75101 Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 
w tym status zatrudnienia:  

68 4 548,9 5 574,6 63 4 575,0 6 051,6 108,6 

1.1.1. 01 - osoby nieobjęte mnożnikowym 
systemem wynagrodzeń 67 4 339,3 5 397,1 62 4 378,4 5 884,9 109,0 

1.1.2. 02 - osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 1 209,6 17 466,7 1 196,6 16 383,3 93,8 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych przez NIK. 
1) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej. 
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Załącznik 5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Finansów 

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

7. Rzecznik Praw Obywatelskich 

8. Rzecznik Praw Dziecka 

9. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


	Edward Lis
	I. Wprowadzenie
	II.  Ocena kontrolowanej działalności
	1. Ocena ogólna3F
	2. Uwagi i wnioski

	III.  Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa
	1. Dochody budżetowe
	2. Wydatki budżetu państwa
	3. Sprawozdawczość

	IV. Informacje dodatkowe
	Załączniki


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


