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1. WPROWADZENIE  
Dysponentem części 08 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem ochrony prawnej 
wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres i sposób działania Rzecznika określa ustawa 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich1. W sprawach dzieci 
Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. W sprawach o ochronę 
wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania 
lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania 
i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad 
współżycia i sprawiedliwości społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 
2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 
równego traktowania2, Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania 
dotyczące realizacji zasady równego traktowania. Rzecznik wykonuje także 
funkcję organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu 
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Krajowy 
Mechanizm Prewencji) w rozumieniu Protokołu fakultatywnego do Konwencji 
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.3 Rzecznik 
Praw Obywatelskich jako dysponent części 08 budżetu państwa realizował 
zadania w zakresie budżetu zadaniowego w ramach funkcji 16 – Sprawy 
Obywatelskie, zadania 16.4. – Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka, 
podzadania 16.4.1. – Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela oraz 
czterech działań: 
− 16.4.1.1. – Rozpatrywanie skarg i wniosków, 
− 16.4.1.2. – Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
− 16.4.1.3. – Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania, 
− 16.4.1.4. – Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela. 

Zrealizowane w 2019 r. w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich dochody 
wyniosły 52,6 tys. zł, a wydatki 40 767 tys. zł. 

Budżet państwa w części 08 był realizowany przez Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 627. 
2  Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, ze zm. 
3  Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 08 – Rzecznik 
Praw Obywatelskich 

Zakres kontroli 
− analiza porównawcza 

danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu 
Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku 
ubiegłego; 

− realizacja wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze 
środków publicznych; 

− sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań 
za  IV kwartał 2019 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 ust.1 i 2 
ustawy o finansach 
publicznych. 

Jednostka kontrolowana 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W wyniku kontroli 14,2% wydatków części 08 stwierdzono, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 
(dalej: ufp) i aktach wykonawczych. Zwiększenia planowanych wydatków 
bieżących dokonano zgodnie z art. 171 ufp, natomiast przeniesienia 
zwiększające nieprzewidziane wydatki na pochodne od wynagrodzeń 
pozwoliły na uniknięcie powstania zobowiązań wymagalnych w części 08. 
Główną przyczyną niższego wykonania miernika określonego dla zadania 
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka był brak odpowiedzi 
od organów na wystąpienia Rzecznika, do których się zwracał. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 08, według zasad określonych w art. 175 ust. 1 
i 2 ufp. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
przez dysponenta części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich rocznych 
sprawozdań budżetowych za 2019 r. oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2019 r. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
kontrolowanej jednostki były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych 
i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Skontrolowane sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 08 – Rzecznik 
Praw Obywatelskich została przedstawiona w załączniku 5.1. do Informacji. 

 

                                                           
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 08 − Rzecznik 
Praw Obywatelskich 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 08 – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

Zrealizowane w części 08 dochody wyniosły 52,6 tys. zł i były wyższe o 9,6% od planowanych 
w ustawie budżetowej na 2019 r. i o 35,9% niższe od wykonania roku poprzedniego. Wykonanie 
dochodów w kwocie przewyższającej planowaną wynikało przede wszystkim z uzyskania 
nieplanowanych wpływów w kwocie 20,1 tys. zł z tytułu zapłaconych kar i odszkodowań 
wynikających z umów. Głównym źródłem pozostałych zrealizowanych dochodów były wpływy 
z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów, które wyniosły łącznie 28,8 tys. zł. 
Na dochody te składały się między innymi: 
− zwrot kosztów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (7,7 tys. zł), 
− zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez pracownika (7,2 tys. zł), 
− refundacja kosztów podróży (5,8 tys. zł), 
− repartycja wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych6 (4,1 tys. zł). 

Należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom wyniosły 10,2 tys. zł i w porównaniu 
do 2018 r. zmalały o 36,6%.  Zaległości pozostające do zapłaty na koniec 2019 r. dotyczyły 
w głównej mierze (7,2 tys. zł) kosztów zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej powstałych 
w latach wcześniejszych. W wyniku prowadzonych w latach 2018–2019 czynności 
windykacyjnych nie ustalono majątku dłużnika ani adresu jego pobytu. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych dochodów zamieszczono w załączniku 
5.2. do Informacji. 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA  

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył projekt budżetu na 2019 r. w części 08 w wysokości 
48 109 tys. zł. W toku prac w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej nad projektem ustawy 
budżetowej, kolejny rok z rzędu, zmniejszono planowane wydatki bieżące w części 08 o kwotę 
7096 tys. zł, tj. o 17,5%. W ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.7 wydatki 
budżetu państwa w części 08 zaplanowano w wysokości 40 883 tys. zł, tj. o 1450 tys. zł (o 3,5%) 
wyższej od kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018. Wysokość zaplanowanych 
w ustawie budżetowej wydatków nie uległa zmianie.  

W trakcie roku budżetowego Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się pięciokrotnie 
do Ministra Finansów8 o zwiększenie limitu wydatków w części 08 z przeznaczeniem na: 
- utworzenie dodatkowych etatów oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy 

dla pracowników rozpatrujących wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej w kwocie 
490 tys. zł (pismo z 6 marca 2019 r.). Z analogicznym wnioskiem Rzecznik występował już 
rok wcześniej, kiedy ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw9 

                                                           
6  Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 

1231, ze zm.) posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, 
za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat 
w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców. 

7  Dz. U. poz. 198. 
8  W okresie od 20 września do 15 listopada 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 
9  Dz. U. poz. 1045. 
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ograniczono z ośmiu do dwóch (Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich) 
liczbę podmiotów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej; 

- zakup licencji, wsparcia technicznego oraz sprzętu komputerowego w postaci laptopów 
i komputerów stacjonarnych w łącznej kwocie 1620 tys. zł, opłacenie umów zleceń i umów 
o dzieło zawieranych z ekspertami biorącymi udział w wizytacjach Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur w kwocie 50 tys. zł, na szkolenia i kursy dla merytorycznych 
pracowników oraz podróże służbowe w łącznej kwocie 300 tys. zł (pismo z 11 marca 
2019 r.); 

- zakup rocznej licencji MS Office, Palo Alto Traps oraz wymianę sprzętu komputerowego 
w łącznej kwocie 1160 tys. zł (pisma z 21 maja i 5 lipca 2019 r. stanowiące aktualizację 
wniosku z 11 marca 2019 r.); 

- częściową wymianę sprzętu komputerowego w kwocie 150 tys. zł (pismo z 18 października 
2019 r. stanowiące kolejną aktualizację wniosku z 11 marca 2019 r.). 

Odpowiedzi na wyżej wymienione wnioski, zawierające odmowy, wpłynęły do Biura Rzecznika 
dopiero 2 stycznia 2020 r., tj. po zakończeniu roku budżetowego, którego dotyczyły.  

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach realizowanego budżetu, na podstawie art. 171 ufp, 
ośmioma decyzjami dokonał przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej na łączną kwotę 941,1 tys. zł10. Z czego przeniesienia na kwotę 720 tys. zł dotyczyły 
zwiększenia limitu wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych, co szerzej 
przedstawiono w dalszej treści Informacji. 

Zrealizowane w 2019 r. wydatki wyniosły 40 767 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach. 
W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wydatki były wyższe o 2204 tys. zł, tj. o 5,7%. 
W 2019 r. środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia i pochodne, roboty budowlane 
w budynku RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, utrzymanie Biura RPO (w tym zakup 
materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych) oraz na podróże służbowe i szkolenia. 

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych w części 08 wydatków przedstawiono 
w załączniku 5.3. do Informacji. 

Zrealizowane w 2019 r. wydatki według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco. 

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 88,3 tys. zł, co stanowiło 84,1% planu 
i 98,9% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych były wyższe o 0,7 tys. zł, tj. o 0,8%. Wydatki przeznaczono na refundację kosztów 
okularów korygujących wzrok oraz na zakupy odzieży służbowej i ekwiwalenty za utrzymanie 
jej w czystości; 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 08 wyniosły 35 888 tys. zł, tj. 101,8% 
planu i 99,7% planu po zmianach. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki były niższe 
o 1121,1 tys. (o 3%). Ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków bieżących dla części 08 
wyniósł 35 258 tys. zł i był niższy o 1751,1 tys. zł, tj. o 4,7%, od wykonania tych wydatków 
w roku poprzednim. W trakcie roku limit na wydatki bieżące został zwiększony o 735,7 tys. zł, 
poprzez przeniesienie środków na podstawie art. 171 ufp z grupy ekonomicznej wydatki 
majątkowe w kwocie 720 tys. zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15,7 tys. zł. 
Przeniesione środki wydatkowano między innymi na: usługi sprzątania, zakup środków 
czystości, materiały biurowe, zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji pakietu 
MS Office wraz z serwerem poczty (Exchange), jak również licencji systemu Palo Alto Traps. 
Środki te wykorzystano również na usługi audytu bezpieczeństwa informacji i dostępności 
biura dla osób niepełnosprawnych, obsługę prawną, a także na wynagrodzenia bezosobowe 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w II połowie 2019 r. czterema decyzjami dokonał zwiększenia 
planowanych wydatków bieżących w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120) 
w łącznej kwocie 124 tys. zł, wskazując w uzasadnieniu na konieczność opłacenia składek 
społecznych od wypłaconych wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.  

Na pytanie, w jakiej kwocie zwiększenia planowanych wydatków na pochodne od wynagrodzeń 
dotyczyły wynagrodzeń pracowników, a w jakiej kwocie zleceniobiorców, jednostka 
kontrolowana wskazała, że obowiązujące przepisy nie nakładają wymogu planowania 

                                                           
10  Z czego jedna decyzja na kwotę 407,0 tys. zł podjęta została po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Finansów, 

Inwestycji i Rozwoju. 
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pochodnych od wynagrodzeń będących kosztem pracodawcy, w podziale na pochodne 
od wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń zleceniobiorców. Nie było więc wymogu 
i potrzeby prowadzenia takiej ewidencji.  

NIK zwraca uwagę, iż każdorazowe zwiększenie planowanych wydatków winno być 
poprzedzone analizą. Skoro w omawianym przypadku wskazano na potrzebę zwiększenia limitu 
wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, to zdaniem NIK 
jednostka kontrolowana powinna posiadać przedmiotowe dane.  

Zgodnie z art. 171 ust. 7 ufp przeniesienia wydatków dokonane przez dysponenta części nie 
mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, działający z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wyjaśnił, że w 2019 r. Rzecznik nie zwiększył pochodnych od wynagrodzeń 
obciążających pracownika (tj. takich, które pomniejszają należne pracownikowi wynagrodzenie) 
i tym samym nie zwiększył limitu wydatków określonych w §§ 4010, 4040. Zwiększenia 
dokonane w 2019 r. dotyczyły pochodnych będących kosztem pracodawcy. W planie 
finansowym ujmowane są one w §§ 4110 i 4120 i nie ma do nich zastosowania ograniczenie 
określone w art. 171 ust 7 ufp. Ograniczenie to ma zastosowanie do uposażeń i wynagrodzeń 
ze stosunku pracy, czyli do §§ 4010 i 4040. Najwyższa Izba Kontroli przyjmuje to wyjaśnienie.  

Jako okoliczności, które wpłynęły na potrzebę zwiększenia planowanych wydatków 
na pochodne od wynagrodzeń, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wskazał, że w 2019 r. 
Biuro RPO posiadało wiedzę, ilu pracowników nabyło prawo do przejścia na emeryturę, jednak 
nie miało wpływu na to, ilu z nich zdecyduje się z tego uprawnienia skorzystać. W związku 
z powyższym oraz biorąc pod uwagę duże cięcia budżetu dokonane przez Parlament RP 
w ramach wydatków bieżących, wysokość pochodnych została zaplanowana bardzo oszczędnie. 
Analizując na bieżąco sytuację, sukcesywnie dokonywano zmian w planie finansowym. Zastępca 
Rzecznika zaznaczył ponadto, że gdyby więcej pracowników przeszło na emeryturę, to wówczas 
nie byłoby konieczności zwiększania limitów wydatków w §§ 4110 i 4120. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, iż planując ze znacznym wyprzedzeniem środki 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, należy przewidywać i brać pod uwagę różne 
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania roku budżetowego, między innymi 
w zakresie liczby osób deklarujących chęć przejścia na emeryturę czy też korzystających 
z zasiłków chorobowych. 

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
kontroli Biuro RPO zostało zobowiązane do zapłacenia zaległych od 31 grudnia 2016 r. składek 
na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami w kwocie 188,7 zł z tytułu wykonanej umowy 
zlecenia. Zleceniobiorca w złożonym oświadczeniu dla potrzeb ubezpieczeń społecznych podał 
nieprawdziwe informacje o opłacaniu składek społecznych przez innego zleceniodawcę. 
W związku z powyższym Biuro RPO we właściwym terminie nie odprowadziło do ZUS 
należnych składek, co uregulowało wraz z należnymi odsetkami 31 października 2019 r. 
Jednocześnie 18 października 2019 r. zwróciło się do zleceniobiorcy o zwrot niedopłaconych 
składek ZUS za grudzień 2016 r. wraz z naliczonymi odsetkami. Zleceniobiorca do dnia 
zakończenia kontroli NIK nie dokonał wpłaty. 

Według sprawozdania Rb-70 wydatki na wynagrodzenia w 2019 r. wyniosły 25 322 tys. zł 
i stanowiły 70,5% wydatków bieżących części 08. W porównaniu do wykonania roku 
poprzedniego (24 722,4 tys. zł) wydatki te były wyższe o 599,6 tys. zł (o 2,4%).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich wyniosło 7352,5 zł i było o 223,8 zł, tj. o 3,1%, wyższe niż 
w 2018 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 7248,1 zł i było wyższe o 232,3 zł, tj. o 3,3%, 
niż w 2018 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe wyniosło 14 740 zł i było o 430,8 zł (o 2,8%) niższe w porównaniu 
do 2018 r. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 287 osób i było mniejsze o dwie osoby 
w porównaniu do 2018 r. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 08 przedstawiono 
w załączniku 5.4. do Informacji. 
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Wydatki majątkowe w części 08 w 2019 r. wyniosły 4790,7 tys. zł i stanowiły 86,8% planu 
(5520 tys. zł) oraz 99,8% planu po zmianach (4800 tys. zł). W porównaniu do wykonania roku 
poprzedniego wydatki te były wyższe o 3324,4 tys. zł. Wyższe w stosunku do 2018 r. wykonanie 
wydatków majątkowych wynikało z zakończenia realizowanego, na podstawie umowy 
z 5 kwietna 2019 r., zadania pn. Roboty budowlane (modernizacje) prowadzone w budynku 
Biura RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie i poniesionymi z tego tytułu wydatkami 
w grudniu 2019 r. w kwocie 4674 tys. zł. Pozostałe wydatkowane środki w ramach tej grupy 
ekonomicznej dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru nad realizacją 
zadania na łączną kwotę 113,7 tys. zł. 
W trakcie roku budżetowego, w związku z niewystarczającymi środkami w ramach wydatków 
bieżących, dysponent części 08 na podstawie art. 171 ufp dokonał zmniejszenia planowanych 
wydatków majątkowych w kwocie 720 tys. zł, z czego na kwotę 407 tys. zł po uprzednim 
uzyskaniu zgody Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W pozostałym zakresie zmniejszenie 
planowanych wydatków na łączną kwotę 313 tys. zł zostało dokonane czterema decyzjami 
dysponenta części w kwotach nieprzekraczających 100 tys. zł. Dyrektor Generalny RPO 
wyjaśniła, że zmiany planu były spowodowane trudną sytuacją finansową, polegająca 
na nieposiadaniu wystarczających środków na wydatki bieżące. Wykonywano analizy sytuacji 
finansowej, na podstawie których dokonywano sukcesywnie zmian planu wynikających 
z pilnych potrzeb. Ponadto główną przyczyną niezmniejszenia całości limitu wydatków 
majątkowych jedną decyzją było bezskuteczne oczekiwanie na odpowiedź z Ministerstwa 
Finansów w sprawie wniosków o dodatkowe środki. 
W wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych zrezygnowano z zakupów 
inwestycyjnych sprzętu komputerowego11 (475 tys. zł), jak również oprogramowania IDERA 
oraz E-Urlopy (145 tys. zł). Na pozostałą kwotę zmniejszenia (100 tys. zł) składały się 
zaoszczędzone środki, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektów 
zabytkowych, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane 
prowadzone w budynku przy ul. Długiej 23/25. 
W związku z faktem, że w ramach rezygnacji z zakupów sprzętu komputerowego odstąpiono 
początkowo także z zakupu trzech urządzeń wielofunkcyjnych za 96 tys. zł, a w okresie 
późniejszym zakupiono dwa takie urządzania za 19,8 tys. zł, Dyrektor Generalny RPO wyjaśniła, 
że priorytetowe dla Rzecznika Praw Obywatelskich było zabezpieczenie środków na wyjazdy 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur do miejsc pozbawienia wolności, wyjazdów 
do punktów przyjęć interesantów na terenie całego kraju, wyjazdów na rozprawy sądowe, 
spotkania Rzecznika ze społecznościami lokalnymi oraz zwiększenie brakujących środków 
na zapłacenie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakup pod koniec roku 
tańszych i o mniejszej wydajności dwóch urządzeń wielofunkcyjnych był spowodowany 
koniecznością zastąpienia awaryjnych urządzeń w sekretariatach zastępców Rzecznika. 
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie 
5781,4 tys. zł, tj. 14,2% wydatków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na badaną próbę 
składało się 47 zapisów księgowych na kwotę 1107,4 tys. zł dobranych metodą monetarną 
(MUS12) spośród zapisów księgowych odpowiadających wydatkom pozapłacowym jednostki13, 
jak również dobrany celowo wydatek na kwotę 4674 tys. zł poniesiony na wykonanie prac 
budowlanych w budynku Biura RPO. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że robotę budowlaną oraz zakupy towarów i usług zrealizowano zgodnie z planem finansowym 
i obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki. Ponadto badanie 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w piwnicach 
zabytkowego budynku Biura RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie nie wykazało naruszeń 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych14. 
Zobowiązania w części 08 na koniec 2019 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania 
planu wydatków budżetu państwa za rok 2019, wyniosły 2226,8 tys. zł, z czego 74,1% 
(1651,1 tys. zł) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
W porównaniu do stanu na koniec 2018 r. zobowiązania były wyższe o 2,2%. Zobowiązania 

                                                           
11  Tj.: urządzenia wielofunkcyjne, UPS z osprzętem, Firewall – NGFG, dysków do macierzy, kart rozszerzeń do serwerów, 

serwerów, zestawów wideokonferencyjnych. 
12  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
13  Na próbę dobraną losowo składało się 46 zapisów księgowych na kwotę 1032,4 tys. zł z grupy ekonomicznej wydatki 

bieżące jednostek budżetowych oraz jeden zapis na kwotę 75 tys. zł z grupy wydatki majątkowe. 
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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uregulowano do dnia 18 marca 2020 r. Analogicznie jak w latach 2017–2018 r. zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę 
nad wykonaniem budżetu w części 08 w sposób i na zasadach określonych w uregulowaniach 
wewnętrznych tworzących system kontroli zarządczej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Realizacja wydatków była kontrolowana na poziomie kierownictwa komórek organizacyjnych, 
następnie pracowników i kierownika Wydziału Finansowego. Sytuacja finansowa Biura RPO 
była omawiana na spotkaniach kierownictwa. Sporządzano szczegółowe analizy wykonania 
budżetu, na podstawie których Rzecznik dokonywał zmian w planie finansowym. Dyrektor 
Generalny RPO wyjaśniła, że działania nadzorcze i kontrolne miały na celu zapewnienie 
finansowania podstawowych, niezbędnych wydatków i niedopuszczenie do powstania 
zobowiązań wymagalnych.  

3.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 59 524 sprawy (o 3,4% więcej niż 
w 2018 r.). Rzecznik rozpatrzył 27 242 sprawy, w tym podjął się prowadzenia 10 308 spraw 
(o 364 mniej niż w 2018 r., tj. o 3,4%), w 13 438 sprawach (o 12,5% więcej niż w 2018 r.) 
udzielił wyjaśnień lub wskazał wnioskodawcy przysługujące mu środki działania. W przypadku 
1459 spraw zwrócił się do wnioskodawców o uzupełnienie wniosku, a 617 spraw przekazał 
według właściwości innym organom. Pozostałe 1420 sprawy stanowiły przekazane 
Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów oraz pisma, których 
treść nie zawierała jasno sprecyzowanych oczekiwań wobec Rzecznika. W 2019 r. w Biurze RPO 
przyjęto 4385 interesantów (o 29 osób więcej niż w 2018 r.) oraz udzielono 32 395 
telefonicznych wyjaśnień i porad (o 422 więcej niż w 2018 r.).  

Realizując konstytucyjne i ustawowe uprawnienia Rzecznik skierował do: 
− właściwych organów 184 wystąpienia, w tym 81 o podjęcie inicjatywy prawodawczej lub 

o wydanie czy zmianę aktu prawnego niższego rzędu; 
− Trybunału Konstytucyjnego: jeden wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów 

z aktami wyższego rzędu, osiem zawiadomień o przystąpieniu do postępowania ze skargi 
konstytucyjnej, sześć zawiadomień o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania 
prawnego oraz cztery postępowania w sprawie wniosku; 

− Sądu Najwyższego: dwa pytania prawne, dwa zawiadomienia o przystąpieniu do postępowania 
w sprawie pytania prawnego, cztery skargi nadzwyczajne, 49 wniosków o kasację w sprawach 
karnych, sześć skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych; 

− Naczelnego Sądu Administracyjnego: 10 skarg kasacyjnych, jedno zawiadomienie 
o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego; 

− Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – 21 skarg. 
Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do 68 postępowań sądowych i ośmiu 
administracyjnych, dwa razy zażądał wszczęcia postępowania przygotowawczego, raz zażądał 
wszczęcia postępowania administracyjnego oraz 11 razy zażądał wszczęcia postępowania 
cywilnego. 
Wszystkie środki wydatkowane w części 08 przeznaczono na wykonanie zadania 16.4. Ochrona 
praw obywatelskich i praw dziecka, dla którego określono jedno podzadanie 16.4.1. Ochrona 
wolności oraz praw człowieka i obywatela i cztery działania, tj.: 
− 16.4.1.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, 
− 16.4.1.2. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, 
− 16.4.1.3. Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania, 
− 16.4.1.4. Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela. 
Zdefiniowane podzadanie i działania były spójne z celem zadania/podzadania, do którego były 
przypisane.  
Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika wspólnego dla realizacji celu zadania 
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka oraz realizacji celu podzadania 16.4.1. Ochrona 
wolności oraz praw człowieka i obywatela. Miernikiem tym jest Liczba wystąpień generalnych 
RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych 
i zakończonych w okresie sprawozdawczym (%). Miernik ten zaplanowany na 60% został 
wykonany w 59%. Głównym czynnikiem, który wpłynął na niższe wykonanie miernika, był brak 
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odpowiedzi od organów na wystąpienia Rzecznika, do których się zwracał. W 2019 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich skierował łącznie 388 wystąpień o charakterze generalnym do Sądu 
Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów administracyjnych, sądów rejonowych, 
sądów okręgowych oraz Ministerstwa Zdrowia. Na 221 wystąpień Rzecznik uzyskał odpowiedź, 
na pozostałe 167 wystąpień odpowiedzi nie udzielono. 
Nadzór i kontrolę wykonywania budżetu w układzie zadaniowym prowadzono na bieżąco. 
Sporządzano kwartalne informacje o stanie wykonania mierników na poszczególnych 
poziomach klasyfikacji zadaniowej. Dokonywano analiz wpływu wykonania miernika 
na realizacje celów zadania, podzadania i działań. Określano przyczyny odchyleń od wielkości 
planowych. 
W latach 2018–2019, w związku z wprowadzoną w 2018 r. zmianą ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, do Rzecznika 
Praw Obywatelskich wpłynęło łącznie 6144 wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej (w 2018 r. 
– 2991, a w 2019 r. – 3153). Do końca 2019 r. rozpatrzono łącznie 4331 wniosków 
(70,5% wniosków, które wpłynęły), z czego Rzecznik podjął się prowadzenia 1291 spraw 
(w tym 15 w ramach wystąpienia o charakterze generalnym). W pozostałych 3040 sprawach 
Rzecznik podjął inne działania, tj.: udzielił wyjaśnień, wskazując wnioskodawcy przysługujące 
środki działania (2283), przekazał wniosek według właściwości (osiem spraw), zwrócił się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku (695) oraz w przypadku 54 spraw, które wpłynęły 
w ramach wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej, Rzecznik nie podjął działań, w związku 
z tym, że wnioski te dotyczyły pism do innych organów przekazanych do wiadomości 
Rzecznikowi lub treści wniosków nie zawierały jasno sprecyzowanych oczekiwań wobec 
Rzecznika. Na koniec 2019 r. pozostało do rozpatrzenia 1813 wniosków. Rzecznik wniósł 
do Sądu Najwyższego sześć wniosków o skargę nadzwyczajną, z czego dwie skargi 
nadzwyczajne rozpatrzono zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej kierowano do funkcjonujących w Biurze RPO 
jednostek organizacyjnych zgodnie z ich specjalizacjami. Nie utworzono odrębnej jednostki 
organizacyjnej wyspecjalizowanej w rozpoznawaniu tego typu wniosków, nie utworzono także 
nowych etatów do ich rozpatrywania. Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymał środków 
z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych etatów związanych z rozpatrywaniem wniosków 
o wniesienie skargi nadzwyczajnej, pomimo że o nie występował zarówno w 2018 r., 
jak i w 2019 r. – o czym wspomniano już wcześniej w punkcie 3.2.1. na stronie 6 Informacji. 
Minister Finansów jako uzasadnienie braku podstaw do dokonania zwiększenia budżetu 
w części 08 dwukrotnie powołał się na projekt ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym15 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (…). Poinformował, że ustawą z grudnia 2017 r. zostało nałożone na RPO zadanie 
w postaci rozpatrywania wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej i jednocześnie w części 
Ocena skutków społecznych, gospodarczych, finansowych nie wskazano skutków finansowych dla 
części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast w projekcie ustawy z maja 2018 r. 
nowelizującej przepisy w tym zakresie wskazano, że wejście w życie projektowanej ustawy nie 
wiąże się ze skutkami finansowymi dla budżetu państwa (…). 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz utrzymujący się na przestrzeni ostatnich czterech lat 
stosunkowo niski udział16 spraw rozpatrzonych w stosunku do spraw, które wpłynęły 
do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także uwzględniając rozszerzenie zakresu tych spraw, 
w związku ze zmianą ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych (…), Najwyższa Izba 
Kontroli po raz kolejny zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia finansowego i kadrowego 
działalności statutowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

                                                           
15  Dz.U. 2018 poz. 5. 
16  W 2016 r. – 48,8%, w 2017 r. – 48,7%, w 2018 r. – 45% a w 2019 r. – 45,8%. 
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− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 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 powyższych sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne po kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 08 – Rzecznik 
Praw Obywatelskich zostało skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 14 kwietnia 2020 r. 

Pismem z dnia 4 maja 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł zastrzeżenie do treści wystąpienia 
pokontrolnego.  

Uchwałą Kolegium NIK z dnia 20 maja 2020 r. zastrzeżenie zostało uwzględnione w części dotyczącej 
nieprawidłowości polegającej na niezgodnym z art. 171 ust. 7 ustawy o finansach publicznych 
zwiększeniu planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
(pochodne od wynagrodzeń). W tekście jednolitym wystąpienia pokontrolnego dokonano stosownych 
zmian zgodnie z treścią uchwały nr 34/2020, który został przekazany Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich.   
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5. ZAŁĄCZNIKI  

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 08 – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Oceny wykonania budżetu w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich dokonano stosując kryteria17 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku18. 

Dochody (D)19:    52,6 tys. zł 

Wydatki (W):      40 767,0 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):      40 767,0 tys. zł 

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

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   nie dokonywano oceny 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:     pozytywna 

 

                                                           
17  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
18  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
19  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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5.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 08 – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 82,0 48,0 52,6 64,1 109,6 

1. 

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

82,0 48,0 52,6 64,1 109,6 

1.1. 

rozdział 75101 Urzędy 
naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

82,0 48,0 52,6 64,1 109,6 

1.1.1. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat 
i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania 
i prokuratorskiego 

1,8 0,0 1,2 66,7 - 

1.1.2. 

§ 0640 Wpływy z tytułu 
kosztów egzekucyjnych opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień 

0,1 0,0 0,3 300,0 - 

1.1.3. 
§ 0750 Dochody z najmu 
i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa 

0,9 1,0 1,9 211,1 190,0 

1.1.4. § 0920 Pozostałe odsetki 0,0 0,0 0,3 - - 

1.1.5. 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

23,7 27,0 18,9 79,7 70,0 

1.1.6. 
§ 0950 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 

37,4 0,0 20,1 53,7 - 

1.1.7. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 18,1 20,0 9,9 54,7 49,5 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2019 . 
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5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 08 – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Lp. Wyszczególnienie  

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 38 563,0 40 883,0 40 883,0 40 767,0 105,7 99,7 99,7 

1. 

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

38 563,0 40 883,0 40 883,0 40 767,0 105,7 99,7 99,7 

1.1. 

rozdział 75101 Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

38 563,0 40 883,0 40 883,0 40 767,0 105,7 99,7 99,7 

1.1.1. 
§ 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

75,7 84,0 84,0 84,0 111,0 100,0 100,0 

1.1.2. § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 4,7 20,0 5,0 4,0 85,1 20,0 80,0 

1.1.3. 

§ 3040 Nagrody 
o charakterze 
szczególnym 
nie zaliczane 
do wynagrodzeń 

7,2 1,0 0,3 0,3 4,2 30,0 100,0 

1.1.4. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki  3 869,0 4 254,0  - - - 

1.1.5. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 23 110,9 23 516,0 23 686,6 23 685,7 102,5 100,7 100,0 

1.1.6. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 1 611,5 1 807,0 1 636,4 1 636,3 101,5 90,6 100,0 

1.1.7. 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

3 994,2 4 000,0 4 119,0 4 104,2 102,8 102,6 99,6 

1.1.8. § 4120 Składki 
na Fundusz Pracy 446,1 449,0 454,0 453,6 101,7 101,0 99,9 

1.1.9. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 178,2 135,0 194,0 189,0 106,7 140,0 97,4 

1.1.10. § 4190 Nagrody 
konkursowe 10,1 10,0 10,0 10,0 99,0 100,0 100,0 

1.1.11. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia  1 831,4   761,9 41,6 - - 

1.1.12. § 4220 Zakup środków 
żywności 63,1   55,2 87,5 - - 

1.1.13. 
§ 4240 Zakup pomocy 
naukowych, 
dydaktycznych i książek 

21,0 21,0 21,0 21,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.14. § 4260 Zakup energii 543,9   510,3 93,8 - - 

1.1.15. § 4270 Zakup usług 
remontowych 903,0 523,0 491,1 486,1 53,8 94,8 99,0 

1.1.16. § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 34,4   14,6 42,4 - - 

1.1.17. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 2 794,0   2 513,3 90,0 - - 

1.1.18. 

§ 4340 Usługi 
remontowo- 
-konserwatorskie 
dotyczące obiektów 
zabytkowych będących 
w użytkowaniu jednostek 
budżetowych 

36,9   2,5 6,8 - - 
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1.1.19. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej 

86,2   96,7 112,2 - - 

1.1.20. 
§ 4380 Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

120,8   81,6 67,5 - - 

1.1.21. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz, opinii 

38,0   101,4 266,8 - - 

1.1.22. 

§ 4400 Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

77,4   76,3 98,6 - - 

1.1.23. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 324,8 224,0 330,0 297,7 91,7 132,9 90,2 

1.1.24. § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 103,0 50,0 93,0 88,9 86,3 177,8 95,6 

1.1.25. § 4430 Różne opłaty 
i składki 53,0 53,0 48,4 48,3 91,1 91,1 99,8 

1.1.26. 
§ 4440 Odpisy 
na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

389,0 404,0 415,0 414,6 106,6 102,6 99,9 

1.1.27. § 4480 Podatek 
od nieruchomości 31,6 33,0 32,3 32,2 101,9 97,6 99,7 

1.1.28. 

§ 4520 Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

28,8 29,0 31,0 31,0 107,6 106,9 100,0 

1.1.29. 
§ 4540 Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 

38,0 44,0 44,0 43,6 114,7 99,1 99,1 

1.1.30. § 4580 Pozostałe odsetki 0,0 0,0 0,1 0,1 - - 100,0 

1.1.31. 

§ 4600 Kary, 
odszkodowania 
i grzywny wypłacane 
na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 1,0 0,8 0,4 - 40,0 50,0 

1.1.32. 
§ 4610 Koszty 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

0,0 0,0 0,2 0,1 - - 50,0 

1.1.33. 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

139,8 100,0 132,7 131,4 94,0 131,4 99,0 

1.1.34. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

48,1 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.1.35. 
§ 6060 wydatki 
na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 406,2 620,0 0,0 0,0 - - - 

1.1.36. 

§ 6580 Wydatki 
inwestycyjne dotyczące 
obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu 
jedn. budżetowych 

12,0 4 900,0 4 800,0 4 790,7 399 222,5 97,8 99,8 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2019.  
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 08 – RZECZNIK PRAW 
 OBYWATELSKICH  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-
nie wg Rb-

702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

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

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

289 24 722,4 7 128,7 287 25 322,0 7 352,5 103,1 

1. 

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

289 24 722,4 7 128,7 287 25 322,0 7 352,5 103,1 

status zatrudnienia 
01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

285 23 994,2 7 015,8 283 24 614,5 7 248,1 103,3 

status zatrudnienia 
02 – osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

4 728,2 15 170,8 4 707,5 14 740,0 97,2 

1.1. 

rozdział 75101 
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

289 24 722,4 7 128,7 287 25 322,0 7 352,5 103,1 

status zatrudnienia 
01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

285 23 994,2 7 015,8 283 24 614,5 7 248,1 103,3 

status zatrudnienia 
02 – osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

4 728,2 15 170,8 4 707,5 14 740,0 97,2 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych 
przez NIK. 
1) Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej20 (dalej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości), w sprawozdaniu Rb-70 
wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 
oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie 
dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości. 

  

                                                           
20  Dz. U. z 2019 r., poz. 1393, ze zm. 
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5.5.  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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 


	1. WPROWADZENIE
	2. Ocena ogólna
	3. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
	3.1. Dochody budżetowe
	3.2. Wydatki budżetu państwa
	3.2.1. Wydatki budżetu państwa
	3.2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności

	3.3. Sprawozdawczość

	4. Informacje dodatkowe
	5. Załączniki
	5.1.  Kalkulacja oceny ogólnej w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
	5.2. Dochody budżetowe w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
	5.3.  Wydatki budżetu państwa w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
	5.4.  Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 08 – Rzecznik Praw  Obywatelskich
	5.5.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli



<<
  /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


