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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 14 budżetu państwa jest Rzecznik Praw Dziecka2, będący 
jednocześnie dysponentem głównym oraz dysponentem III stopnia środków 
budżetowych. Zadania Rzecznika wykonywane były przy pomocy Biura 
Rzecznika Praw Dziecka3. 

Zarządzeniem nr 20 z dnia 31 lipca 2020 r.4, Rzecznik ustanowił 
Przewodniczącego Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 
155, dysponentem III stopnia. Zarządzeniem nr 40 z dnia 22 grudnia 2020 r.6 
Rzecznik uchylił zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów.  

W ramach części 14 finansowano zadania z zakresu ochrony i promocji praw 
dziecka, mające na celu zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka, 
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości, określone w ustawie z dnia 
6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka7. 

W układzie zadaniowym Rzecznik w 2020 r. realizował wydatki w ramach 
funkcji państwa Sprawy obywatelskie, zadania 16.4 Ochrona praw obywatelskich 
i praw dziecka, podzadania 16.4.2 Ochrona i promocja praw dziecka oraz dwóch 
działań: 16.4.2.1 Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia 
praw dziecka i 16.4.2.2 Promocja praw dziecka. 

W 2020 r. w części 14 zrealizowano dochody w wysokości 2,5 tys. zł oraz 
wykonano wydatki w kwocie 13 794 tys. zł. W części tej nie realizowano 
wydatków budżetu środków europejskich.  

Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 158, zgodnie 
z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 159, prowadzi czynności mające 
na celu wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych. Komisja jest organem 
niezależnym od innych organów władzy państwowej (art. 6 ww. ustawy). 
Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji zapewniał Urząd 
Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 1510 (art. 17 ww. ustawy). Komisja w okresie od 
września do grudnia 2020 r. wydatkowała 2516 tys. zł.  

Kontrola w Biurze Rzecznika została przeprowadzona na podstawie art. 4 
ust. 1, natomiast w Urzędzie Państwowej Komisji na podstawie art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11. 

 

 
 
 

                                                           
1   Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: ufp. 
2   Dalej: Rzecznik lub RPD. 
3   Dalej: Biuro RPD. 
4  Zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 14 Rzecznik 

Praw Dziecka, Dalej: zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów. 
5   Dalej: Przewodniczący Komisji. 
6   Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 31 lipca 

2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w cześci 14 Rzecznik 
Praw Dziecka.  

7   Dz. U. z 2020 r. poz. 141, dalej: ustawa o RPD. 
8   Dalej: Komisja. 
9   Dz. U. z 2020 r. poz. 2219, dalej: ustawa o Komisji. 
10  Dalej: Urząd Komisji. 
11  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2020, 
pod względem: legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 14 – Rzecznik 
Praw Dziecka  

oraz 

Przewodniczącego 
Państwowej Komisji ds. 
wyjaśniania przypadków 
czynności skierowanych 
przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności 
wobec małoletniego 
poniżej lat 15 

Zakres kontroli 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa, 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, 
- prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w zakresie 
odnoszącym się 
do dochodów i wydatków 
oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań  
i prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1 
- wykorzystania środków 
z rezerwy celowej.  
 
Jednostki kontrolowane  
- Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka 
- Urząd Państwowej 
Komisji ds. wyjaśniania 
przypadków czynności 
skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej  
i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 
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2. OCENA OGÓLNA 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka  

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

NIK negatywnie ocenia ustanowienie, bez podstawy prawnej, przez 
Rzecznika dysponenta III stopnia, tj. Przewodniczącego Komisji, jako 
bezpośrednio podległego dysponentowi części 14 budżetu państwa. Żaden 
z przepisów, na które w zarządzeniu w sprawie ustanowienia dysponentów 
powołał się Rzecznik nie uprawniał go do takiego działania.  

NIK zauważa, że Komisja rozpoczęła swoją działalność w II połowie 2020 r. 
a w ustawie o Komisji nie określono sposobu finansowania Komisji oraz 
trybu utworzenia Urzędu Komisji i sposobu jego finansowania. Brak 
uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów Komisji zarówno w 2019 r., 
jak i 2020 r. w klasyfikacji części budżetowych uniemożliwiał sfinansowanie 
działań Komisji w 2020 r. i spowodował brak możliwości przekazania 
środków finansowych na rozpoczęcie podstawowych czynności 
organizacyjnych. Podjęte przez Rzecznika działania umożliwiły Komisji 
rozpoczęcie działalności, jednak nie miały wystarczającej podstawy prawnej.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w cz. 14 – Rzecznik 
Praw Dziecka przedstawiona została w załączniku 7.3 do niniejszej 
informacji. 

Urząd Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 

Brak w Urzędzie odpowiednich dokumentów oraz danych uniemożliwiał 
sformułowanie całościowej oceny wykonania budżetu za rok 2020. 
Poniesione przez Urząd wydatki z tytułu wykorzystania środków z rezerwy 
celowej związane były z realizacją zadań Komisji.  

Urząd nie zapewnił mechanizmów pozwalających na prawidłowe 
prowadzenie gospodarki finansowej. W Urzędzie nie został opracowany na 
2020 r. plan wydatków, czym naruszono art. 11 ust. 3 ufp, według którego 
podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów 
i wydatków. Negatywnym skutkiem takiej sytuacji był m.in. brak możliwości 
ustalenia, czy wydatki zostały poniesione przez Urząd w wysokościach 
ustalonych w tym kluczowym dla funkcjonowania jednostki dokumencie, 
o czym stanowi art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp.  

Jednocześnie wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 40 ust. 1 ufp i art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 w Urzędzie nie 
były prowadzone księgi rachunkowe. W związku z ich brakiem nie była 
możliwa weryfikacja danych, tj. ustalenie rzetelności sprawozdań budżetowych 

                                                           
12  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

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

13  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, dalej: uor. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej12 wykonanie 
budżetu państwa  
w 2020 r. w części 14  
− Rzecznik Praw Dziecka 

oraz 

przez Urząd Państwowej 
Komisji ds. wyjaśniania 
przypadków czynności 
skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej 
i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej 
lat 15 
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oraz ich prawidłowości pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym.  

W wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych 13,6% wydatków ogółem, 
stwierdzono, że wydatków dokonywano na zakupy służące realizacji celów 
jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zamówień 
publicznych. Wyjątek stanowił niecelowy i niegospodarny zakup systemu 
finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego. Z umowy na kwotę 38,2 tys. zł 
Urząd w 2020 r. wydatkował z tytułu dostawy i wdrożenia oprogramowania 
7,7 tys. zł. Mimo że system został zainstalowany i przeszkolono głównego 
księgowego, nie użytkowano go, ponieważ produkt był pozbawiony 
funkcjonalności niezbędnych dla obsługi Urzędu. 

W budżecie zadaniowym Urzędu nie ustalono możliwych do weryfikacji 
mierników opierających się na zasadach skuteczności, efektywności 
i przejrzystości, które powinny służyć pomiarowi stopnia realizacji celu 
i ocenie działania jednostki. Sprawozdanie z wykonania zadań za 2020 r. 
zostało przesłane nieterminowo do Rzecznika Praw Dziecka. 

W Urzędzie nie diagnozowano w sposób udokumentowany ryzyk związanych 
z obsługą finansową, kadrową i księgową, ani nie wdrożono przepisów 
dotyczących kontroli zarządczej. Brak właściwego nadzoru m.in. nad 
gospodarką finansową stwarza wysokie ryzyko wydatkowania środków 
publicznych w sposób pozostający w sprzeczności z przepisem art 44 ust. 3 
pkt 1 ufp, w myśl, którego wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa u dysponenta III stopnia, 
tj. Przewodniczącego Komisji przedstawiona została w załączniku 7.4. 
do niniejszej informacji. 



Wnioski 

7 

3. UWAGI I WNIOSKI  
Ustalenia kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. przez Urząd Komisji 
wskazują na potrzebę: prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu oraz 
zaewidencjonowanie wszystkich zdarzeń od rozpoczęcia działalności; 
opracowania w budżecie zadaniowym jednostki mierników umożliwiających 
ich weryfikację pod względem skuteczności, efektywności i przejrzystości, 
a tym samym pozwalające na pomiar stopnia realizacji. Niezbędne jest również 
wdrożenie systemu kontroli zarządczej, która umożliwi ograniczenie ryzyk 
oraz dokonywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu 
w sposób celowy i gospodarny. 

Należy podkreślić pilny i systemowy charakter ww. wniosków, bez realizacji 
których nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o Komisji, wydatki związane z funkcjonowaniem 
Komisji i Urzędu Komisji są pokrywane z budżetu państwa. Komisja 
rozpoczęła swoją działalność w II połowie 2020 r. W ustawie nie określono 
jednak sposobu finansowania Komisji oraz trybu utworzenia Urzędu Komisji 
i sposobu jego finansowania. Brak uwzględnienia przez Ministerstwo 
Finansów Komisji zarówno w 2019, jak i 2020 r. w klasyfikacji części 
budżetowych uniemożliwiał sfinansowanie działań Komisji w 2020 r. 
i spowodował brak możliwości przekazania środków finansowych na 
rozpoczęcie podstawowych czynności organizacyjnych. Natomiast podjęte 
przez Rzecznika działania umożliwiające Komisji rozpoczęcie działalności nie 
miały wystarczającej podstawy prawnej. 

Zagadnienia te były również objęte kontrolą w Ministerstwie Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej.  

 

Przewodniczący 
Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności 
skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej  
i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 

 

Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej 



Wyniki kontroli 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI NR 14 – RZECZNIK PRAW DZIECKA 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 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. 

Zrealizowane dochody w 2020 r. w części 14 wyniosły 2,5 tys. zł i były wyższe o 500 zł od kwoty 
planowanej w ustawie budżetowej na rok 202014 oraz o 23,5 tys. zł niższe od wykonanych w 2019 r. 
(26 tys. zł). Głównym źródłem dochodów w 2020 r. były wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, wynagrodzenia za terminowe 
wykonanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz 
wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1,5 tys. zł), a także z tytułu wypłaty opłat repartycji 
z opłat reprograficznych dotyczących prawa autorskiego (1 tys. zł). 

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

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

Szczegółowe dane liczbowe o dochodach budżetowych w części 14 przedstawiono w tabeli, 
stanowiącej załącznik nr 7.5. do niniejszej informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka wyniosły 13 794 tys. zł, 
stanowiły 100% planu i były o 2209 tys. zł (tj. o 19%) wyższe od wydatków wykonanych w roku 
2019 (11 584,9 tys. zł). Zwiększenie wydatków w porównaniu do 2019 r. wynikało m.in. ze wzrostu 
wydatków bieżących związanych bezpośrednio z przeprowadzką Biura RPD do siedziby Rzecznika, 
(tj. przy ul. Chocimskiej 6) oraz dostosowaniem siedziby do potrzeb Biura, wyższego czynszu oraz 
opłaty eksploatacyjnej, zakupu samochodu służbowego w związku z pandemią wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2. Przedłużający się stan epidemii w Polsce wymógł podjęcie decyzji o uruchomieniu 
całodobowego czatu i Dziecięcego Telefonu Zaufania (kampania reklamowa promująca Dziecięcy 
Telefon Zaufania, uruchomienie czatu dla specjalistów, konfiguracja centrali telefonicznej oraz 
nawiązanie współpracy z psychologami lub pedagogami do obsługi telefonu oraz czatu). 

Wydatki w części 14 w 2020 r. przeznaczono na: 
– wydatki bieżące jednostek budżetowych – 13 444,2 tys. zł, 
– wydatki majątkowe – 347,7 tys. zł, 
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,1 tys. zł.  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe 
pracowników i pochodne od wynagrodzeń (5873,3 tys. zł), zakup usług pozostałych (4260,8 tys. zł), 
opłaty czynszowe (1442,4 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (863,5 tys. zł).  

Dane liczbowe o wydatkach budżetowych zrealizowanych w części 14 przedstawiono w załączniku 
7.6. do informacji. 

W 2020 r. plan wydatków w części 14 nie był zwiększany środkami z rezerwy ogólnej. Natomiast 
decyzją Ministra Finansów z 28 września 2020 r. został zwiększony o kwotę 5000 tys. zł środkami 
z rezerwy celowej poz. 5615 dla Komisji. Ze sprawozdania Rb-28 Komisji wynika, że w 2020 r. Urząd 
Komisji wydatkował z otrzymanej rezerwy celowej kwotę w wysokości 2516,5 tys. zł głównie na 
wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz 
zakup usług pozostałych.  

                                                           
14  Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r., Dz. U. poz. 571, ze zm. 
15  Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. 
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Zarządzeniem w sprawie ustanowienia dysponentów, Rzecznik ustanowił Przewodniczącego 
Państwowej Komisji dysponentem III stopnia bezpośrednio podległego dysponentowi części 14. 
Rzecznik w dniu 22 grudnia 2020 r. uchylił zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów.   

W ocenie NIK Rzecznik nie miał podstawy prawnej do ustanowienia Przewodniczącego Komisji 
dysponentem III stopnia. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa16 dysponentami środków 
budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym dysponentom 
państwowych jednostek budżetowych, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami dokonują wydatków 
budżetu państwa ujętych w planie finansowym jednostki lub realizują dochody budżetu państwa. 
Komisja jest organem niezależnym (także od Rzecznika). Natomiast z przepisów przywołanych 
przez RPD jako podstawa prawna ustanowienia Przewodniczącego Komisji dysponentem 
III stopnia, żaden z nich nie zawierał upoważnienia do takiego działania. Przywołany przez 
Rzecznika art. 13 ust. 2 ustawy o RPD stanowi, że Rzecznik nadaje, w drodze zarządzenia statut, 
który określa organizację Biura Rzecznika. Przepisy statutu, które określają organizację Biura 
Rzecznika także nie stanowią takiej podstawy. W związku z powyższym RPD nie miał podstawy 
do ustanowienia Przewodniczącego Komisji dosponentem III stopnia oraz do finansowania Komisji 
ze środków części 14, której jest dysponentem. 

Przyczyną ustanowienia przez Rzecznika w części 14 podległego mu dysponenta III stopnia, 
tj. Przewodniczącego Komisji oraz finansowania Komisji w okresie od września do grudnia 
w 2020 r. w ramach części 14 był m.in. brak uwzględnienia Komisji w budżecie państwa na rok 
2020, a także brak upoważnionego przez ustawodawcę organu lub osoby do realizacji zadań 
związanych z powstaniem Urzędu i Komisji. Brak uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów 
Komisji zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. w klasyfikacji części budżetowych uniemożliwiał 
sfinansowanie działań Komisji w 2020 r. i spowodował, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów17 nie 
mogła przekazać środków finansowych na rozpoczęcie podstawowych czynności organizacyjnych. 
Z tych przyczyn, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister – członek Rady Ministrów Michał 
Dworczyk zwrócili się do Rzecznika o pomoc do czasu utworzenia i funkcjonowania docelowych 
struktur organizacyjnych Komisji. Rzecznik dostrzegając zbieżność zadań obu urzędów zgodził się 
na ustanowienie w ramach części 14 dysponenta III stopnia – Przewodniczącego Komisji. Rzecznik 
podjął działania zmierzające do przekazania Komisji środków z budżetu państwa (rezerwa celowa 
nr 56), co umożliwiło funkcjonowanie Komisji w 2020 r. Jednak zdaniem NIK, mimo że swoim 
działaniem Rzecznik umożliwił Komisji rozpoczęcie działalności to ustanawiając 
Przewodniczącego Komisji, dysponentem III stopnia w części 14, działał bez wystarczającej 
podstawy prawnej.  

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej18 na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych19 oraz 
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania 
planowanych na rok 2020 wydatków budżetu państwa, zablokował wydatki budżetu państwa w części 
14 na łączną kwotę 734 tys. zł (blokada dotyczyła wydatków Komisji)20.  

W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 14 wydatki na wynagrodzenia zostały określone 
w łącznej wysokości 4614 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 4614 tys. zł, 
tj. w wysokości 100% planu po zmianach i na poziomie 105,8% wydatków na ten cel w 2019 r. 
(4360,3 tys. zł). Przeciętne zatrudnienie w części 14 w 2020 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 
wyniosło 54 osoby i było wyższe o dwie osoby niż w 2019 r. i niższe o osiem osób w porównaniu do 
planu po zmianach21. Wynikało to m.in. z większej niż w 2019 r. liczby osób przebywających na 
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także zasiłkach chorobowych. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. było o 101,62 zł (tj. o 1,3%) wyższe niż w 2019 r. 
i wyniosło 7547,92 zł.  

                                                           
16  Dz. U. z 2021 r. poz. 259. 
17  Dalej: KPRM. 
18  Dalej: MFFiPR. 
19  Dz. U. poz. 1842, ze zm., dalej: ustawa o COVID. 
20  Kwota blokady w poszczególnych częściach budżetowych została określona w związku ze stwierdzeniem niepełnej 

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

osoby. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, 
tj. osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz na 
zasiłkach chorobowych i opiekuńczych. 
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Dane dotyczące zatrudnienia pracowników i wypłacanych w ramach części 14 wynagrodzeń 
przedstawiono w załączniku nr 7.7. do niniejszej informacji. 

W 2020 r. w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zarządzeniem nr 16 Rzecznika 
Praw Dziecka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy 
przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość wprowadzono zasady gwarantujące bezpieczną pracę 
przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan etatów w Biurze Rzecznika wyniósł 62,0522. W okresie od marca do 
grudnia 2020 r. w Biurze Rzecznika udział procentowy osób wykonujących pracę w formie pracy 
zdalnej wahał się od 75% do 92%. Najmniej, tj. 75% osób pracowało w formie pracy zdalnej 
w grudniu, a najwięcej, tj. 92% w sierpniu 2020 r. 

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

W 2020 r. w Biurze RPD podpisano łącznie 24 umowy cywilnoprawne, z czego cztery umowy 
obowiązywały przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Badaniem objęto prawidłowość realizacji 
pięciu umów cywilnoprawnych23 zawartych w 2020 r. na łączną kwotę 290 tys. zł. Przedmiotem 
umów było: wsparcie Rzecznika w codziennych obowiązkach służbowych (w tym: obsługa 
korespondencji, raportowanie najważniejszych wiadomości, kompleksowej organizacji spotkań, 
organizowanie i realizacja zadań związanych z wyjazdami służbowymi); kompleksowa obsługa 
maksymalnie 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; przygotowanie dwóch raportów 
z zakresu tematyk: „Dominujące paradygmaty w pracy służb wsparcia i pomocy rodzinie – kontekst 
polski i międzynarodowy”, „Uwarunkowania decyzji o powrocie dziecka do rodziny z pieczy 
zastępczej”; reprezentowanie Rzecznika w sprawach współdziałania z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi na rzecz ochrony praw dziecka, koordynowanie współpracy Rzecznika 
z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi; udzielaniu informacji i porad psychologicznych 
w sprawach dotyczących naruszania praw dziecka zgłaszanych do Rzecznika za pośrednictwem 
telefonu informacyjno-interwencyjnego, Dziecięcego Telefonu Zaufania oraz czatu w ramach 
pełnionych dyżurów. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że wydatki związane 
z realizacją badanych umów były celowe i gospodarne.  

Wydatki majątkowe w części 14 w 2020 r. zaplanowano w kwocie 2140 tys. zł na realizację dwóch 
zadań, tj. modernizacja budynku w związku z planowanym pozyskaniem nieruchomości od Skarbu 
Państwa na siedzibę Biura RPD oraz modernizacja serwerowni związana z zapewnieniem sprawnej 
obsługi systemu EZD i modernizacja centrali telefonicznej w celach ewidencjonowania i rejestrowania 
rozmów telefonicznych. W trakcie roku wydatki zmniejszono do kwoty 347,7 tys. zł na realizację 
trzech zadań24, które dotyczyły zakupu: serwerów, macierzy pamięci masowej, UPS; samochodu 
osobowego oraz licencji Windows. Na zmniejszenie wydatków majątkowych wpływ miał m.in. brak 
możliwości pozyskania budynku od Skarbu Państwa na siedzibę Biura RPD, w konsekwencji czego 
siedziba Biura została przeniesiona do budynku zajmowanego przez Rzecznika. 

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

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

Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych dotyczących pozapłacowych wydatków 
kontrolowanej jednostki25. Próba wylosowana metodą monetarną obejmowała 44 zapisy księgowe 
na łączną kwotę 1738,8 tys. zł, a w sposób celowy (według osądu kontrolera i wyników analizy 
przedkontrolnej) objęto badaniem siedem zapisów księgowych na kwotę 660,2 tys. zł.  

                                                           
22  W tym jeden etet Rzecznika Praw Dziecka. 
23  Nr 3z/2020, 7z/2020, 9z/2020, 16z/2020, 21z/2020. 
24  W tym dwa nowe zadania (zakup licencji Windows oraz zakup samochodu osobowego) oraz jedno rozszerzone (modernizacja 

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

25  Metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości). 
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W wyniku badania stwierdzono, że w Biurze RPD wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami26. Dowody i odpowiadające im zapisy księgowe zawierały elementy wymagane przepisami 
uor, sprawdzone zostały pod względem poprawności formalnej zapisów księgowych oraz 
prawidłowości kontroli bieżącej dekretacji, a także okresu księgowania i ujęcia na kontach, co 
w konsekwencji powodowało ich prawidłowe ujęcie w sprawozdaniach budżetowych. 

W 2020 r. udzielono ośmiu zamówień publicznych (siedmiu w trybie przetargu nieograniczonego27 
oraz jednego w trybie usług społecznych) na łączną kwotę 1697,2 tys. zł, z których zbadano dwa 
postępowania. Pierwsze przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem był 
najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura RPD na okres 36 miesięcy na kwotę 
298,5 tys. zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 46,4 tys. zł. Drugie przeprowadzono w trybie usług 
społecznych, przedmiotem było świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura RPD na kwotę 
430,8 tys. zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 107,7 tys. zł. W wyniku analizy ww. postępowań nie 
stwierdzono naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28 oraz 
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
w Biurze Rzecznika.  

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

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, Biuro RPD podjęło decyzję o zakupie 
samochodu służbowego o wartości 76 tys. zł w celu umożliwienia przejazdów służbowych 
zatrudnionych przez Biuro prawników na rozprawy sądowe. W okresie od 26 marca do 30 kwietnia 
2020 r. Biuro wydatkowało łącznie 120,5 tys. zł na „akcję #zostanwdomu”. Akcja miała na celu 
informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniu epidemiologicznym oraz zasadach ochrony przed 
wirusem za pomocą środków masowego przekazu. Biuro RPD wydatkowało 27,3 tys. zł na środki 
ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji). 

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

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

W toku kontroli stwierdzono, że błędnie wyliczono miernik zadania 16.4 Ochrona praw 
obywatelskich i praw dziecka, oraz podzadania 16.4.2. Ochrona i promocja praw dziecka wliczając do 
mierników oprócz spraw rozpatrzonych w 2020 r. także sprawy (zadanie 16.4) lub przystąpienia 
(podzadanie 16.4.2) zrealizowane na początku 2021 r. Do błędu doszło w wyniku omyłki. W trakcie 
czynności kontrolnych złożono korektę sprawozdania Rb-BZ1.  

Nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu Biura RPD, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp w części 14 
sprawowano m.in. poprzez stałą i bieżącą kontrolę dokumentów i dowodów księgowych odbywającą 
się w sposób ciągły zgodnie z zarządzeniem RPD nr 3 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjętych 
zasad rachunkowości29, która polegała na każdorazowej formalnej i merytorycznej analizie, 
a następnie akceptacji poszczególnych wydatków budżetowych. Nadzór odbywał się także poprzez 
dostęp do systemu kadrowo-księgowego ENOVA czy Informatycznego Systemu Obsługi Budżetowej 
TREZOR, co umożliwiało monitorowanie bieżących działań.  

W kwestii nadzoru nad dysponentem III stopnia, Komisja jako dysponent III stopnia w okresie od 
września do grudnia 2020 r. przedkładała RPD sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-23, Rb-27 i Rb-28, 

                                                           
26  Uor oraz uregulowania wewnętrzne m.in. Polityka rachunkowości Biura RPD. 
27  Dwa przetargi nieograniczone unieważnione w części. 
28  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
29  Dalej: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości. 
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odmówiła jednak przedłożenia dokumentów celem weryfikacji poprawności złożonych sprawozdań 
powołując się na niezależność oraz wskazując, że nie jest komórką organizacyjną Rzecznika30.  

Rzecznik31 i Główny Księgowy Biura RPD32 podejmowali działania mające na celu uzyskanie 
dostępu do dokumentacji Komisji. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Komisji na prośby 
kierowane przez ww. osoby, w dniu 19 listopada 2020 r. Główny Księgowy Biura RPD oraz 
specjalistka ds. płac Biura RPD udały się z wizytą do siedziby Komisji podczas, której otrzymały 
zapewnienia, że dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej. W dniu 24 listopada 
2020 r. w piśmie skierowanym do Rzecznika Przewodniczący Komisji odmówił przedłożenia 
jakichkolwiek dokumentów. 

Rzecznik pismem z dnia 17 listopada 2020 r. zwrócił się do MFFiPR z prośbą o potwierdzenie, 
że Komisja, jako dysponent III stopnia w części 14 jest komórką podległą Rzecznikowi dla potrzeb 
realizacji budżetu państwa w rozumieniu przepisów ufp, a Rzecznik ma prawo i obowiązek – jako 
dysponent części budżetowej – sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej 
wymienionej jednostki organizacyjnej, w tym nad dokonywaniem przez nią wstępnej oceny 
celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur. MFFiPR nie udzielił 
jednoznacznej odpowiedzi na ww. pytanie33. Wskazał jedynie, że ze względu na występujący w 2020 r. 
przejściowy tryb finansowania Komisji i jej Urzędu działania organów uczestniczących 
w finansowaniu zadań Komisji powinny uwzględniać wymagania wynikające z systemowych regulacji 
dotyczących finansów publicznych, przy jednoczesnym poszanowaniu ustawowej samodzielności 
i niezależności Komisji. 
Z uwagi na odmowę przedłożenia dokumentów umożliwających weryfikację sprawozdań 
jednostkowych Komisji, Rzecznik nie miał możliwości sprawowania nadzoru nad całością 
gospodarki finansowej Komisji. W zakresie odmowy przedłożenia dokumentów do weryfikacji przez 
Przewodniczącego Komisji, Rzecznik nie dysponował żadnymi narzędziami sankcjonującymi 
niepoddanie się nadzorowi.  

Problem finansowania Komisji dotyczył tylko 2020 r. i obecnie został rozwiązany. Komisja została 
ustanowiona dysponentem części budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów34 (część 89), które weszło w życie 
1 stycznia 2021 r.  

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

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części 14 – Rzecznik Praw Dziecka: 
– o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
– z wykonania wydatków budżetu oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym 

(Rb-BZ1), 

                                                           
30  Pismo Przewodniczącego Komisji ds. pedofilii z dnia 24 listopada 2020 r., znak: PRZ 20/2020. 
31  Pismo z dnia 17 listopada 2020 r. skierowane do Przewodniczącego Komisji. 
32  Wiadomości mailowe skierowane do głównego księgowego Komisji w dniu 3 listoapda 2020 r. i dniu 10 listopada 2020 r. 
33  Pismo nr BP1.401.1.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. 
34  Dz. U. poz. 2068. 
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oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 14 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). W trakcie kontroli stwierdzono, że RPD nie miał 
możliwości weryfikacji prawidłowości sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez Komisję, 
z uwagi na odmowę udostępnienia dokumentów przez Przewodniczącego Komisji, który stwierdził, 
że Komisja jest organem niezależnym od innych organów władzy państwowej w tym również od 
Rzecznika. Dlatego też przekazując sprawozdania łączne, dysponent części nie zweryfikował 
poprawności sprawozdań jednostkowych Komisji. 
 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach Biura RPD były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Nie stwierdzono uchybień w systemie kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości 
i rzetelności sporządzania sprawozdań przez Biuro RPD. Sprawozdania Biura RPD zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  
Sprawozdania Biura RPD przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz związanych 
z nimi należnościach i zobowiązaniach. Zostały sporządzone z zachowaniem terminów wynikających 
z rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym35. 
 
W toku kontroli stwierdzono wykonanie wniosku sformułowanego po kontroli „Wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka” dotyczącego prowadzenia ewidencji 
analitycznej należności i wpływów z tytułu dochodów budżetowych według podziałek klasyfikacji 
budżetowej. 

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

Dowody księgowe były sprawdzone zarówno pod względem merytorycznym jak i formalno- 
-rachunkowym. 

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

 

                                                           
35  Rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U z 2020 r. 

poz. 1564), 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 utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r., 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym  
(Dz. U z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W URZĘDZIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA 
PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC 
MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
Zgodnie z art. 48 ustawy o Komisji utworzono Państwową Komisję do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15. Obsługę merytoryczną i administracyjną Komisji, na podstawie art. 17 
ww. ustawy zapewnia Urząd.  

5.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

W 2020 r. w Urzędzie nie zaplanowano i nie zrealizowano dochodów. Na koniec 2020 r. nie wystąpiły 
należności pozostałe do zapłaty, nie naliczano także kar umownych. 

 
5.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Urząd otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa środki budżetowe w wysokości 5000 tys. zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawowych działań powierzonych Komisji, a także na 
wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych i merytorycznych Urzędu. Środki 
z Ministerstwa Finansów zostały przekazane za pośrednictwem RPD36. 

Urząd nie posiadał planu finansowego na 2020 r., podczas gdy według art. 11 ust. 3 ufp, podstawą 
gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Dyrektor generalny37 
wyjaśnił, że w Urzędzie brak jest planu finansowego w formie dokumentu w wersji papierowej 
opatrzonej podpisami osób odpowiedzialnych (głównego księgowego i dyrektora generalnego). Urząd 
dysponował jedynie wydrukami z systemu TREZOR. W Urzędzie nie prowadzono ksiąg 
rachunkowych, co było sprzeczne z art. 40 ust. 1 ufp i art. 11 ust. 1 uor (więcej na ten temat w pkt 3 
Sprawozdawczość). Zgodnie z danymi z systemu TREZOR zaplanowane do realizacji w 2020 r. 
wydatki wyniosły 5000 tys. zł. Działalność jednostki opierała się o dane budżetowe ujęte w systemie 
TREZOR. Dane te nie mogą zostać uznane za plan finansowy jednostki, ponieważ są to jedynie 
decyzje budżetowe oraz wniosek jednostki o zmianę w planie38.  

MFFiPR na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o COVID oraz w związku z decyzją Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków 
budżetu państwa, w dniu 26 listopada 2020 r. wydał decyzję o zablokowaniu wydatków budżetu 
państwa w części 14 – Komisja ds. pedofilii na łączną kwotę 734 tys. zł. Blokada obejmowała wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 tys. zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (150 tys. zł), 
składki na ubezpieczenia społeczne (20 tys. zł), składki na Fundusz Pracy (5 tys. zł), wydatki 
majątkowe (554 tys. zł). 

Dane liczbowe o wydatkach budżetowych zrealizowanych Urzędzie Komisji przedstawiono 
w załączniku 7.8. do informacji. 

                                                           
36  Na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. nr MF/FS3.4143.189.2020.MF.4142. 
37  Na stanowisku dyrektora generalnego Urzędu od dnia 1 marca 2021 r. zatrudniony jest pan Artur Jeremin.  
38  Dyrektor generalny wskazał, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1718) Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR ma zastosowanie do działań określonych w rozdziale 
2 i 3 ww. rozporządzenia, z wyjątkami, które nie dotyczą Urzędu. Rozdział 2 rozporządzenia określa sposób prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób sporządzania planów finansowych. Rozdział 3 natomiast 
określa sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian. 
W świetle powyższych przepisów uzasadnione jest stwierdzenie, że zarówno plan finansowy jednostki, jak i jego zmiany 
mogą być sporządzane w systemie TREZOR bez konieczności sporządzania ich wersji papierowej, jednak dane budżetowe 
za 2020 r. w systemie TREZOR są jedynie wnioskami i decyzjami budżetowymi i nie mogą zostać uznane za plan finansowy 
jednostki.   
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Decyzją z dnia 30 grudnia 2020 r. Minister Finansów dokonał przeniesienia wydatków między 
paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4,3 tys. zł39. Przeniesienia dokonano zgodnie z art. 171 
ufp. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 w 2020 r. Urząd 
wykazał wydatki w wysokości 2516,5 tys. zł, które stanowiły 58,9% wydatków wykazanych 
w systemie TREZOR (po dokonanej blokadzie wydatki wynosiły 4266 tys. zł). Wydatki w całości 
zostały poniesione na wydatki bieżące jednostki, z tego głównie na wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi (1156,4 tys. zł), opłaty za najem powierzchni biurowej (627,4 tys. zł) i zakup 
materiałów i wyposażenia (384,9 tys. zł).  

Według sprawozdania Rb-28 na 2020 r. w Urzędzie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 
446 tys. zł, a ich realizacja wyniosła 0 zł. Zaplanowano dwa zadania związane z zakupem, dostawą 
i wdrożeniem infrastruktury informatycznej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 
Planowane zadania nie zostały zrealizowane z powodu unieważnienia postępowań z uwagi na brak 
ofert.   

Na dzień 31 grudnia 2020 r. według Rb-28 zobowiązania Komisji wyniosły 40 tys. zł, i wynikały 
z następujących tytułów40: 
− podatku od wynagrodzeń pracowników za grudzień – 7,2 tys. zł (zapłacony w styczniu 2021 r.  

– termin 20 stycznia za grudzień); 
− składek na ubezpieczenia społeczne – 4,2 tys. zł (zapłacone w styczniu 2021 r. – termin 

5 stycznia za grudzień); 
− składek na Fundusz Pracy – 0,3 tys. zł (zostały zapłacone w styczniu 2021 r., termin analogiczny 

jak składki na ubezpieczenie społeczne); 
− zakupów realizowanych w 2020 r. – 27,6 tys. zł (faktury wpłynęły w styczniu 2021 r.); 
− zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,5 tys. zł (faktura wpłynęła w styczniu 2021 r.). 

Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na podstawie przedłożonych sprawozdań 
nie stwierdzono przekroczeń limitów wydatków i zapłaty odsetek.   

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie obsługującym Komisję w 2020 r. w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych wg Rb-7041 wyniosło łącznie 26 osób (19 osób nieobjętych mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń oraz siedmiu członków Komisji, tj. osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. dla osób nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło 7,1 tys. zł, natomiast dla członków Komisji 
20,4 tys. zł.  

Wg Rb-70 dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zaplanowano na 
wynagrodzenia 600 tys. zł, a wypłacono 550,2 tys. zł (91,7%). Członkom Komisji z planowanych 
530,7 tys. zł wypłacono kwotę 430,0 tys. zł (81%).  

Dane liczbowe o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w Urzędzie Komisji przedstawiono w załączniku 7.9. 
do informacji. 

W Urzędzie nie ustalono pisemnych zasad wykonywania pracy zdalnej. Obowiązywały natomiast 
ustne ustalenia w tym zakresie, tj. pracownik występuje z wnioskiem, który po zaopiniowaniu przez 
bezpośredniego przełożonego był przedkładany dyrektorowi generalnemu do akceptacji, 
jednocześnie pracodawca mógł skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej i w takim 
przypadku był o tym informowany pracownik i jego bezpośredni przełożony. Zlecanie i rozliczanie 
zadań wykonywanych w formie pracy zdalnej wykonywali bezpośredni przełożeni danego 
pracownika. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie COVID-19 jednostka planuje w maju 2021 r. 
wprowadzić pisemne zasady w zakresie wykonywania pracy zdalnej. Urząd w 2020 r. z tytułu pracy 
zdalnej nie poniósł dodatkowych kosztów, bowiem do pracy zdalnej wykorzystywany był posiadany 
przez jednostkę sprzęt. 

W 2020 r. Urząd zawarł cztery umowy cywilnoprawne (z czterema osobami). Umowy zostały 
podpisane w grudniu 2020 r.42, a z ich z tytułu Urząd w 2020 r. nie poniósł żadnych wydatków. 
W toku kontroli stwierdzono, że przedmiotem jednej umowy było wykonanie usługi polegającej na 
                                                           
39  Środki w wysokości 4,3 tys. zł z § 4010 (wynagrodzenia pracowników) zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140). 
40  Płatności uregulowano terminowo. 
41  Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
42  Umowy zostały zawarte przez Skarb Państwa – Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, reprezentowany przez 
dyrektora generalnego Karolinę Kucharską, która była zatrudniona w Urzędzie od 1 października 2020 r. do 6 lutego 2021 r. 
Rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek wypowiedzenia założonego przez pracownika. 
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realizacji zadań związanych z obsługą BHP, natomiast trzech pozostałych umów (objętych 
szczegółowym badaniem) – wykonywanie zadań zbieżnych z zakresami obowiązków osób 
zatrudnionych w Urzędzie oraz regulaminem organizacyjnym jednostki. Dwie z nich obejmowały 
obsługę księgową i płacową Urzędu:  

1. W dniu 7 grudnia 2020 r. na okres trzech miesięcy została podpisana umowa zlecenia nr 1/2020, 
której przedmiotem było wykonanie usług związanych z obsługą księgową Urzędu, miesięczne 
wynagrodzenie wynosiło 4,2 tys. zł brutto. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron już 
następnego dnia po jej zawarciu, ze skutkiem od dnia 9 grudnia 2020 r. W przedstawionej do kontroli 
dokumentacji brak było dokumentów wskazujących na przyczyny takiego stanu rzeczy. Urząd nie 
poniósł wydatków związanych z wykonaniem tej umowy. 

2. W dniu 14 grudnia 2020 r. została podpisana umowa zlecenia nr 4/2020, której przedmiotem było 
wykonywanie usług związanych z obsługą płacową Urzędu w okresie trzech miesięcy, z miesięcznym 
wynagrodzeniem 3 tys. zł brutto. Umowa została w całości zrealizowana. 

Przed zawarciem ww. umów czynności objęte ich zakresem wykonywali etatowi pracownicy Biura 
Administracyjno-Finansowego (BAF). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, do zadań BAF 
należało prowadzenie spraw finansowych, w szczególności prowadzenie ewidencji zaangażowania 
środków na podstawie zawartych umów i porozumień oraz innych dokumentów powodujących lub 
stwierdzających powstanie zobowiązania (§ 16 ust. 1 pkt 5d), prowadzenie rachunkowości Urzędu 
oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (§ 16 ust. 1 pkt 5e).  

W posiadanej przez Urząd dokumentacji brak było dokumentu zawierającego uzasadnienie zawarcia 
ww. umów i można przypuszczać, że ich zawarcie było związane z przedłużającym się zwolnieniem 
lekarskim głównego księgowego Urzędu. W żadnym z zakresów czynności pozostałych 
pracowników BAF nie wskazano obowiązku prowadzenia zarówno księgowości Urzędu (zakres 
umowy nr 1/2020), jak również prowadzenia płac (zakres umowy nr 3/2020). Jedynie 
w upoważnieniu udzielonym głównemu księgowemu Urzędu powierzono jej prowadzenie 
rachunkowości jednostki.  

W toku kontroli stwierdzono, że w aktach osobowych jednego z pracowników Urzędu zatrudnionego 
od 1 października 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale 
Organizacyjno-Finansowym BAF brak było zakresu czynności lub dokumentu potwierdzającego 
zaznajomienie pracownika z zakresem jego obowiązków, co było niezgodne z art. 94 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy43, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany 
w szczególności zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. 

Trzecia skontrolowana umowa, której przedmiotem były usługi polegające na realizacji eksperckiego 
doradztwa w zakresie obszaru IT44 (nr 4/2020) została podpisana w dniu 16 grudnia 2020 r. 
na okres sześciu miesięcy, z miesięcznym wynagrodzeniem 3,0 tys. zł brutto. W zakresie czynności 
pracownika zatrudnionego w Urzędzie przed podpisaniem ww. umowy na stanowisku głównego 
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Finansowym BAF wskazano obowiązki obejmujące zakres ww. 
umowy45. Jednocześnie zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, do zadań BAF należało 
prowadzenie spraw finansowych, w szczególności m.in. obsługa informatyczna Urzędu (§ 16 ust. 1 
pkt 10).  

W posiadanych przez Urząd aktach brak jest dokumentu zawierającego uzasadnienie zawarcia ww. 
umowy. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 341,3 tys. zł, 
stanowiących 13,6% poniesionych wydatków Urzędu w 2020 r. Badanie 10 faktur dotyczących 
skontrolowanych wydatków wykazało, że zawierały one elementy wymagane przepisami art. 21 uor, 

                                                           
43  Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. 
44  W szczególności konsultacje bieżące, doradztwo i opiniowanie w zakresie: utrzymywania i monitorowania ciągłości pracy 

systemów informatycznych, bieżącego utrzymania infrastruktury, wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu 
problemów z oprogramowaniem i sprzętem użytkowym w biurze, opiniowanie i koordynowanie zewnętrznych usług 
z zakresu IT, aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

45  Do zakresu obowiązków należało: utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych, administracja 
i utrzymanie serwerów MS Windows Server, zarządzanie środowiskiem stacji roboczych z użyciem Active Directory, 
bieżące utrzymanie infrastruktury Active Directory, administracja systemami baz danych MS SQL Server, Firebird, 
administracja sieci LAN, VLAN na bazie DHCP MS Windows, wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu problemów 
z oprogramowaniem i sprzętem użytkowym w biurze, opiniowanie i koordynowanie zewnętrznych usług z zakresu IT, 
aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 
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sprawdzone zostały także pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Jednak 
żadna z 10 faktur nie zawierała zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez 
wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz 
podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor. 
W dekretacjach na przedmiotowych dowodach księgowych nie zamieszczano zakwalifikowania 
danego dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu 
ujęcia tego dowodu w księgach rachunkowych z uwagi na to, że w 2020 r. w Urzędzie nie 
prowadzono ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów uor. Faktury zostały zapłacone 
terminowo. 

Za wyjątkiem zakupu systemu finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego, wydatków dokonywano 
na zakupy służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień 
publicznych.  

Zgodnie z § 2 pkt 1 zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komisji z dnia 6 października 2020 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, proces udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie odbywał się na podstawie planu zamówień publicznych46. 
Zawierał on siedem pozycji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oszacowanych 
na łączną kwotę 2750 tys. zł. Zawarciem umowy zakończyły się cztery zamówienia47 na łączną kwotę 
931,4 tys. zł. Jedno postępowanie wszczęte w 2020 r. zakończyło się podpisaniem umowy w 2021 r.48. 
Zakończone w 2020 r. postępowania opiewały na łączną kwotę 1566,3 tys. zł.  

Szczegółowym badaniem objęto zamówienie publiczne nr WP/4/2020 przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była dostawa 20 komputerów przenośnych 
na łączną kwotę 134,9 tys. zł, w całości zapłacona w 2020 r. W zamówieniu tym stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na ustaleniu wartości zamówienia wg kursu, który nie wynikał 
z obowiązujących regulacji prawnych. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 109,8 tys. zł 
netto (25 243,91 euro), tj. wg kursu wynoszącego 4,3478.  

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych49, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych wynosił 4,2693. Omyłka ta nie miała wpływu na tryb udzielenia zamówienia 
oraz wynik postępowania. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia nr WP/4/2020 
popełniona została oczywista omyłka polegająca na zastosowaniu innego, niż oficjalnie określony dla 
zamówień publicznych, kursu euro. 

Innych nieprawidłowości, zarówno przy wyborze trybu jak i przeprowadzeniu postępowania, a także 
realizacji przedmiotu umowy nie stwierdzono.   

Wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę i wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego 
i płacowo-kadrowego na potrzeby Urzędu dokonano po przeprowadzeniu rozeznania rynku. 
Procedura w tym zakresie została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem wydatków 
realizowanych z wyłączeniem stosowania Prawa zamówień publicznych w Urzędzie Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wprowadzonym w dniu 6 października 2020 r. 

                                                           
46   Plan został opublikowany na stronie internetowej Urzędu w dniu 2 grudnia 2020 r. 
47  1) Dostawa komputerów przenośnych – pozycja 1 planu zamówień publicznych; pozycja 5 zestawienia zamówień 

publicznych, umowa z dnia 24 listopada 2020 r. na 134,9 tys. zł; 2) Dostawa artykułów biurowych – pozycja 5 planu 
zamówień publicznych; pozycja 2 zestawienia zamówień publicznych, dwie umowy z dnia 24 listopada 2020 r. na łączną 
kwotę 322,5 tys. zł; 3) Usługi pocztowe na okres 24 miesięcy – pozycja 6 planu zamówień publicznych; pozycja 1 
zestawienia zamówień publicznych, umowa z Pocztą Polską z dnia 3 listopada 2020 r. na kwotę 291 tys. zł 4) Najem 
urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania wydruku i druku 
podążającego wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym – pozycja 7 planu zamówień publicznych, 
pozycja 4 zestawienia zamówień publicznych, umowa z dnia 26 listopada 2020 r. na kwotę 183 tys. zł. 

48  Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego wraz z usługą subskrypcji umowa o udzieleniu zamówienia 
zawarta została w dniu 12 stycznia 2021 r. na kwotę 634,9 tys. zł. Nie zostały zrealizowane następujące postępowania 
zamieszczone w planie zamówień publicznych: 1) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w dwóch częściach 
szacowane na kwotę 900 tys. zł, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. 2) Zakup i dostawa sprzętu 
komputerowego i oprogramowania szacowane na kwotę 200 tys. zł, postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. 
Powyższe postępowania zostały wszczęte ponownie w 2021 r. W ponowionym postępowaniu wymienionym w pkt 2 w dniu 
19 marca 2021 r. zawarta została umowa na kwotę 190 tys. zł. Natomiast w postępowaniu wymienionym w pkt 1 
Zamawiający odrzucił jedyną złożoną ofertę i z tego powodu unieważnił postępowanie. Postępowanie to zostanie 
ponownie wszczęte na początku kwietnia 2021 r.    

49  Dz. U. poz. 2453. 
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zarządzeniem Przewodniczącego tej jednostki. Zaproszenie do składania ofert zostało przesłane do 
czterech wykonawców, ofertę złożył jeden podmiot, z którym zawarto umowę.  

Urząd50 zawarł w dniu 1 grudnia 2020 r. umowę nr UB/16/2020. Szczegółowe wymagania dla 
oprogramowania oraz asysty technicznej Zamawiający określił w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy. Przedmiot umowy obejmował dostawę i wdrożenie na potrzeby Urzędu 
oprogramowania finansowo-księgowego oraz płacowo-kadrowego dla trzech użytkowników. Umowa 
obejmowała również wsparcie techniczne oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia 
wdrożenia oprogramowania. Zgodnie z ofertą całkowite łączne wynagrodzenie na realizację 
przedmiotu umowy miało nie przekroczyć kwoty 31,1 tys. zł netto, tj. 38,2 tys. zł brutto 
i obejmowało: 
a) wynagrodzenie za dostawę licencji oprogramowania dla trzech użytkowników i jego wdrożenie 
zgodnie z OPZ w wysokości 6,3 tys. zł netto, tj. 7,7 tys. zł brutto; 
b) wynagrodzenie za 12 miesięcy wsparcia technicznego, zgodnie z OPZ w wysokości 24,8 tys. zł 
netto, tj. 30,4 tys. zł brutto z zastosowaniem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy w równych 
kwotach w każdym miesiącu. 
W dniu 11 grudnia 2020 r. główny specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym BAF, zgodnie 
z umową, podpisał protokół odbioru z tytułu dostawy i wdrożenia oprogramowania dla trzech 
użytkowników. Płatności w kwocie 7,7 tys. zł Urząd dokonał po wykonaniu dostawy i wdrożeniu 
oprogramowania dla trzech użytkowników. Płatności dokonano terminowo. Faktura pod względem 
merytorycznym została opisana przez ówczesnego naczelnika Wydziału Organizacyjno- 
-Finansowego BAF, a zatwierdzona przez poprzedniego dyrektora generalnego. 

Wdrożony przez wykonawcę system finansowo-księgowy i płacowo-kadrowy jednak nie funkcjonował 
w sposób zgodny z OPZ, co m.in. przyczyniło się do braku ksiąg rachunkowych w Urzędzie51.  

Należy zaznaczyć, że do zakresu obowiązków osoby, która dokonała odbioru przedmiotowego 
zamówienia należało opiniowanie i koordynowanie zewnętrznych usług z zakresu IT, nadzór nad 
oprogramowaniem finansowym, księgowym, kadrowym, środkami trwałymi, przygotowanie opisów 
przedmiotu zamówienia dla zamówień IT, obsługa procesu realizacji zamówień procedowanych 
w ramach Urzędu w zakresie IT, nadzór nad realizowanymi zamówieniami/umowami z zakresu IT. 
Osoba dokonująca odbioru nie była w stanie samodzielnie merytorycznie ocenić funkcjonalności 
zakupionego oprogramowania, a pełne sprawdzenie zgodności oprogramowania z OPZ wymagało 
podjęcia faktycznej pracy na tym oprogramowaniu i dopiero na tym etapie możliwe było ustalenie, 
że zakupione oprogramowanie jest niezgodne z OPZ. Po ustaleniu tego faktu podjęto rozmowy 
z dostawcą, na podstawie których stwierdzono brak możliwości uzyskania opisanych w OPZ 
funkcjonalności.   

W dniu 30 marca 2021 r. rozpoczęte zostały prace instalacyjne nowego programu umożliwiającego 
obsługę finansowo-kadrową. Jego wdrożenie miało nastąpić do 6 kwietnia 2021 r.    

Badaniu poddano procedurę wyboru oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie przedmiotu 
umów na najem przez Urząd dwóch samochodów wraz z kompleksową obsługą serwisową, 
ubezpieczeniem oraz wykonywaniem wszelkich innych czynności związanych z pojazdem, na okres 
12 miesięcy. Z tytułu ich realizacji wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w nieprzekraczalnej 
kwocie 71,0 tys. zł. Zamówienia dokonano zgodnie z procedurą wynikającą z art. 4 pkt 8 Pzp. 
Kontrolą objęto również procedurę wyboru oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie 
przedmiotu umowy na wynajem pomieszczeń biurowych. W dniu 6 listopada 2020 r. została zawarta 
przez dyrektora generalnego Urzędu umowa na wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni 
brutto 1019,39 m2 wraz z 10 miejscami parkingowymi, na okres pięciu lat. Zgodnie z umową czynsz 
biurowy wynosił 84 zł za m2 miesięcznie oraz 650 zł miesięcznie za każde miejsce parkingowe. 
Opłata eksploatacyjna wynosiła 24,79 zł za m2. Wynajmujący udzielił Komisji rabatu w czynszu (pkt 
12.5 umowy), co oznacza, że Urząd płaci w okresie najmu czynsz według stawki odpowiadającej 
83,33% stawki określonej w pkt 1.4 umowy (84 zł) za każdy metr kwadratowy wynajmowanej 
powierzchni. Wysokość czynszu po obniżce wynosi 70 zł za m2 powierzchni biurowej. Obniżka nie 
dotyczyła opłat za wynajmowane miejsca parkingowe, za które Urząd w 2020 r. zapłacił kwotę 12,0 
tys. zł. Komisja posiada dwa samochody służbowe, a pozostałe miejsca parkingowe wykorzystywane 
są rotacyjnie przez Członków Komisji oraz pracowników Urzędu. Należy zaznaczyć, że umowa 

                                                           
50  Reprezentowany przez dyrektora generalnego Karolinę Kucharską. 
51  OPZ przewidywał „konfigurację i integrację wszystkich modułów dostarczonych w ramach umowy, aby współpracowały ze 

sobą i umożliwiały jednorazowe wprowadzenie danych do systemu z ich importem do poszczególnych modułów”. 
Posiadane przez Komisję oprogramowanie nie posiada takich funkcjonalności i program nie jest wykorzystywany. 
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najmu została zawarta w trakcie trwającego i nadal utrzymującego się zagrożenia związanego z 
pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, a takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie do 
niezbędnego minimum korzystania przez pracowników ze środków komunikacji zbiorowej, a tym 
samym zdecydowane zmniejszenie narażenia na potencjalny kontakt z osobami zakażonymi COVID-
19.  

5.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-BZ1 za 2020 r. dla części 1452 (przekazanym do Rzecznika Praw 
Dziecka w dniu 11 marca 2021 r.53). W Urzędzie zostały ustalone cele i mierniki w ramach układu 
zadaniowego wydatków w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, na poziomie zadania 16.4. 
Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka. W ramach tego zadania ustalono podzadanie 16.4.2 
Ochrona i promocja praw dziecka, w ramach którego zostały ustalone działania: 

− 16.4.2.1 – Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka. Jako cel 
określono wykonywanie zadań ustawowych dotyczących niezwłocznej reakcji organów państwa 
oraz organizacji innych podmiotów w zakresie nadużyć seksualnych. Jako miernik wskazano 
utworzenie Departamentu Postępowań Indywidualnych, obsługa merytoryczna zgłoszeń. Miernik 
ten został wykonany, tj. w Urzędzie funkcjonuje Departamentu Postępowań Indywidualnych. 

− 16.4.2.2 – Promocja praw dziecka. Jako cel wskazano wykonywanie zadań ustawowych 
w zakresie działań edukacyjno-prewencyjnych. Jako miernik wyznaczono utworzenie 
Departamentu Edukacyjno-Prewencyjnego oraz przygotowanie wstępnego planu badań 
dotyczących skali zjawiska seksualnego wykorzystania dzieci poniżej 15 roku życia. Miernik ten 
został zrealizowany, tj. w urzędzie funkcjonuje Departament Edukacyjno-Prewencyjny. 
W przygotowaniu pozostaje roczny raport z działalności Komisji, którego częścią będzie 
informacja o przeprowadzonych badaniach dotyczących skali zjawiska seksualnego 
wykorzystywania dzieci poniżej 15 roku życia. Są one prowadzone m.in. na podstawie informacji 
z sądów powszechnych, o których przesłanie indywidualnie zwraca się Urząd. 

W budżecie zadaniowym Urzędu nie ustalono możliwych do weryfikacji mierników opierających się 
na zasadach skuteczności, efektywności i przejrzystości. Sprawozdanie RB-BZ1 zostało sporządzone 
na podstawie informacji i danych, które zostały uzyskane na roboczo z Ministerstwa Finansów oraz 
na podstawie analizy rocznego sprawozdania Rb-28, a podczas analizy dokumentów źródłowych nie 
stwierdzono naniesionych wpisów dotyczących działań, zadań i podzadań budżetu zadaniowego. 
W porozumieniu z Ministerstwem Finansów ustalono, że Urząd realizuje wydatki wykazane w ww. 
klasyfikacji budżetu zadaniowego. 

W ocenie NIK, Urząd powinien podjąć działania mające na celu ustalenie mierników, które będą 
umożliwiały ich weryfikację pod względem skuteczności, efektywności i przejrzystości. Mierniki 
mają służyć pomiarowi stopnia realizacji celu i ocenie działania jednostki. NIK wskazuje, że przyjęte 
mierniki nie spełniały należycie swojej funkcji. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na 
planowanie wartości mierników w powiązaniu z planowanymi wydatkami. Plan wydatków 
i planowane mierniki powinny być tak ustalane, aby całość była „rozliczalna” w jednym roku 
budżetowym.  

5.4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. przez Urząd: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
− z wykonania wydatków budżetu oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) 
oraz sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

W kontrolowanej jednostce nie prowadzono ksiąg rachunkowych, czym naruszono obowiązek 
wynikający z art. 40 ust. 1 ufp i art. 11 ust. 1 uor. Czynności sprawdzające w zakresie rachunkowości 
nie doprowadziły do ujawnienia ewidencji/ksiąg rachunkowych prowadzonych elektronicznie czy 

                                                           
52  Sprawozdanie zostało przesłane do Rzecznika Praw Dziecka, jako dysponenta części 14 budżetu państwa.  
53  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1229). 
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też papierowo. Sprawozdania sporządzano na podstawie jednostkowych dokumentów finansowo- 
-księgowych przez sumowanie kwot w nich wskazanych oraz „ręczne” zliczanie zobowiązań, 
należności oraz stanu zatrudnienia.  

Powołanie nowego oragnu jakim był Urzęd obsługujący Komisję wymagało podjęcia szeregu działań 
organizacyjnych, które były długotrwałe i złożone. W związku z koniecznością stworzenia nowego 
podmiotu i otrzymaniem środków na jego funkcjonowanie, podjęto działania w celu zakupienia 
i wdrożenia systemu finansowo-księgowego. Zgodnie z wiedzą byłej Dyrektor Generalnej 
w początkowym okresie funkcjonowania Komisji prowadzono księgi rachunkowe w arkuszu 
MS Excel i na podstawie danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym sporządzane były 
sprawozdania budżetowe Komisji. 

Główny Księgowy Urzędu przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 

Urząd w okresie od października do grudnia 2020 r. przedkładał do Rzecznika Praw Dziecka 
sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-23, Rb-27 i Rb-28, jednakże odmówił przedłożenia jakichkolwiek 
dokumentów celem weryfikacji poprawności złożonych sprawozdań powołując się na niezależność 
oraz wskazując, że Komisja nie jest komórką organizacyjną Rzecznika Praw Dziecka.  

NIK ustaliła, że sprawozdanie RB-BZ1 za 2020 r. zostało przekazane do Rzecznika w dniu 11 marca 
2021 r. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do cytowanego rozporządzenia Urząd jako ustanowiony przez 
Rzecznika dysponent III stopnia powinien przekazać przedmiotowy dokument do ww. organu, jako 
dysponenta części budżetowej, do dnia 19 lutego 2021 r. Termin przekazania ww. sprawozdania 
został uzgodniony w trybie roboczym z Ministerstwem Finansów i Rzecznikiem, a z uwagi na braki 
kadrowe w BAF i długotrwałe zwolnienie lekarskie głównego księgowego, nie było możliwości 
dochowania terminu na jego złożenie. 

Jednocześnie należy dodać, że w Urzędzie nie wprowadzono zarządzeniem regulacji w zakresie 
kontroli zarządczej, o których stanowi art. 68 ufp. Nie jest również prowadzony rejestr ryzyk. Brak 
takich rozwiązań zwiększa ryzyko niezapewnienia w sposób racjonalny prawidłowości działań 
wymaganych przepisami wynikającymi z art 44 ust. 3 pkt 1 ufp.   
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne po kontroli wykonania budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw 
Dziecka skierowano do Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 kwietnia 2021 r., natomiast wystąpienie po 
kontroli wykonania budżetu państwa przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 skierowano do Przewodniczącego Komisji w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

Do wystąpień pokontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.  

Wystąpienie pokontrolne skierowane do Przewodniczącego Komisji zawierało wnioski dotyczące 
prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu oraz zaewidencjonowanie przez Urząd wszystkich zdarzeń 
od rozpoczęcia działalności, opracowania w budżecie zadaniowym jednostki mierników 
umożliwiających ich weryfikację pod względem skuteczności, efektywności i przejrzystości, a tym 
samym pozwalające na pomiar stopnia realizacji celu i ocenę działania Urzędu, wdrożenia systemu 
kontroli zarządczej, która umożliwi ograniczenie ryzyk oraz dokonywanie wydatków związanych 
z funkcjonowaniem Urzędu w sposób celowy i gospodarny. 

Należy podkreślić pilny i systemowy charakter ww. wniosków, bez realizacji których nie jest możliwe 
prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 14  
 – RZECZNIK PRAW DZIECKA 

 

Lp. Nazwa jednostki podległej 

Wykonanie 2020 

Udział 
w wydatkach 
części ogółem 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa 
i budżetu 
środków 

europejskich 

w tym,  
wydatki 

na wynagro-
dzenia 

wg Rb-70 
tys. zł % 

1. Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka 52 2,5 13 794 4 891,08 30 

2. 

Urząd Państwowej 
Komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków 
czynności skierowanych 
przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności 
wobec małoletniego 
poniżej lat 15 

26 - 2 516 980,2 6 
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7.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 

działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka Mikołaj Pawlak O 

Departament 
Pracy, Spraw 
Społecznych 
i Rodziny  2. 

Urząd Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności 
skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej 
i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 

Błażej Kmieciak 

O - Brak 
w Urzędzie 

odpowiednich 
dokumentów 
oraz danych 

uniemożliwiał 
sformułowanie 

całościowej 
oceny 

wykonania 
budżetu za rok 

2020. 

* Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna 
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7.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 14 – RZECZNIK PRAW DZIECKA 

Oceny wykonania budżetu w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka dokonano stosując kryteria54 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku55. 

Dochody (D): 2,5 tys. zł kontrola dochodów budżetowych została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej.      

Wydatki (W):     13 794 tys. zł   

Łączna kwota (G=W56):     13 794 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:     pozytywna  

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO57:    pozytywna (5) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      w formie opisowej 

Ocena ogólna została obniżona ze względu na ustanowienie przez Rzecznika Praw Dziecka – bez 
podstawy prawnej – dysponentem III stopnia Przewodniczącego Komisji do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15.  

 

                                                           
54  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
55  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
56  Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu  

państwa w części14, planowanie i realizacja dochodów nie był objęte szczegółowym badaniem 
57  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 
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7.4. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ URZĘDU PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA 

PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ 

I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 

Oceny wykonania budżetu w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 dokonano 
stosując kryteria58 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku59. 

Dochody (D): 0 zł kontrola dochodów budżetowych została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej.  

Wydatki (W)60:       2 516,5 tys. zł   

Łączna kwota (G):      2 516,5 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):    7 749 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:     w formie opisowej 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO61:    w formie opisowej (5) 

Opinia o sprawozdaniach:      w formie opisowej 

Ocena ogólna:       w formie opisowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
59  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
60  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 

wygasły z upływem roku. 
61  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 
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7.5. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 14 – RZECZNIK PRAW DZIECKA 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem*, w tym: 26 2 2,5 9,6 125 

1. 

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

26 2 2,5 9,6 125 

1.1. 

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

26 2 2,5 9,6 125 

1.1.1. 
§ 0950 – Wpływy z tytułu 
kar i odszkodowań 
wynikających z umów 

23,5 - - - - 

1.1.2. § 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów 2,5 2 2,5 100 125 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 14 – RZECZNIK PRAW DZIECKA  
(BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA)  

 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) Ustawa2 Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające ** 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem*, w tym: 11 585 13 794 13 794 13 794 - 119,1 100 100 

1. 

Dział 751  
– Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 11 585 13 794 13 794 13 794 - 119,1 100 100 

1.1. 

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

1.1.1. 

§ 3020 Wydatki 
osobowe 
niezaliczane 
do wynagrodzeń 

4,1 11 2,1 2,1 - 51,2 19,1 100 

1.1.2. 

§ 4000 Grupa 
wydatków 
bieżących 
jednostki 

5 188 4 842 6 896,9 6 896,9 - 132,9 142,4 100 

1.1.3. 

§ 4010 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

4 360,4 4 614 4 614 4 614 - 105,8 100 100 

1.1.4. 

§ 4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

286,2 371 277 277 - 96,8 74,7 100 

1.1.5. 
§ 4090  
Honoraria 4,3 - 7,4 7,4 - 172,1 - 100 

1.1.6. 

§ 4110  
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

734,3 990 792,5 792,5 - 107,9 80,1 100 

1.1.7. 
§ 4120  
Składki na 
Fundusz Pracy 

92,4 150 100,6 100,6 - 108,9 67,1 100 

1.1.8. § 4140  
Składki na PFRON 60,3 - 58,5 58,5 - 97 - 100 

1.1.9. 
§ 4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

151,9 210 449 449 - 295,6 213,8 100 

1.1.10. 
§ 4190  
Nagrody 
konkursowe 

35 30 7,9 7,9 - 22,6 26,3 100 

27 
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1.1.11. 
§ 421062  
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

643,4 - - 863,5 - 134,2   

1.1.12. 
§ 4220  
Zakup środków 
żywności 

38,3 - - 31,1 - 81,2   

1.1.13. § 4260  
Zakup energii 70,7 - - 142,6 - 201,7 - - 

1.1.14. 
§ 4270  
Zakup usług 
remontowych 

27 40 8,6 8,6 - 31,9 - - 

1.1.15. 
§ 4280  
Zakup usług 
zdrowotnych 

5,5 - - 7 - 127,3 - - 

1.1.16. 
§ 4300  
Zakup usług 
pozostałych 

3 077 - - 4 260,8 - 138,5 - - 

1.1.17. 

§ 4360  
Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

174,3 - - 134,4 - 77,1 - - 

1.1.18. 

§ 4380  
Zakup usług 
obejmujących 
tłumaczenia 

4 - - 9 - 225 - - 

1.1.19. 

§ 4390  
Usługi  
– ekspertyzy, 
analizy, opinie 

- - - 6,1 - - - - 

1.1.20. § 4400  
Opłaty czynszowe 1 174,8 - - 1 442,4 - 122,8 - - 

1.1.21. 
§ 4410  
Podróże służbowe 
krajowe 

74,3 150 73 73 - 98,3 48,7 100 

1.1.22. 
§ 4420 Podróże 
służbowe 
zagraniczne 

177,8 85 7,1 7,1 - 4 8,4 100 

1.1.23. § 4430 Różne 
opłaty i składki 16,4 30 21,5 21,5 - 131,1 71,7 100 

1.1.24. § 4440  
Odpisy na ZFŚS 80,8 95 93,1 93,1 - 115,2 98 100 

1.1.25. 

§ 4540  
Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 

4,8 5 4,7 4,7 - 97,9 92 100 

1.1.26. § 4580  
Odsetki - - - - - - - - 

1.1.27. 
§ 4700  
Szkolenia 
pracowników 

47,9 31 32,4 32,4 - 67,6 31,6 100 

1.1.28. 

§6060  
Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

239,1 2 140 347,7 347,7 - 145,4 67,5 100 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK. 

1)   Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + kolumna 12). 
2)   Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
 

 

                                                           
62  Stosownie do § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183) środki klasyfikowane w toku dokonywania 
wydatków m.in. w paragrafach 4210, 4220, 4260, 4280, 4300, 4360, 4380, 4390, na etapie planowania, tj. w projekcie planu, 
planie oraz planie po zmianach, ujmowane były w paragrafie 4000 – Grupa wydatków bieżących jednostki. 

28 
 



 

29 
 

7.7.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 14 – RZECZNIK PRAW DZIECKA 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego przez 
NIK. 

1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 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 budżetowej. 

Lp. Wyszczegól-
nienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrud-
nienie  

wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie  
brutto na 1 

pełnozatrud- 
nionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 
tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud- 
nionego 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu 
zatrudnienia3) 
w tym: 

52 4 646,5 7 446,3 54 4 891,08 7 547,92 101,36 

1. 

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

52 4 646,5 7 446,3 54 4 891,08 7 547,92 101,36 

1.1 

Rozdział 
75101 – 
Urzędy 
naczelnych 
organów 
władzy 
państwowej, 
kontroli i 
ochrony 
prawa 

52 4 646,5 7 446,3 54 4 891,08 7 547,92 101,36 

1.1.2 

Status 01 – 
osoby 
nieobjęte 
mnożnikowym 
systemem 
wynagrodzeń 

51 4 364,9 7 132,2 53 4 718,78 7 419,46 104,03 

1.1.3

. 

Status 02 – 
osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

1 281,6 23 463,83 1 172,3 14 356,7 61,19 
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7.8. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA – URZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW 

WYJAŚNIANIA PRZYPAKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI 

SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1 Ustawa2 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie3 w tym 

niewygasające** 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem*, w tym: - - 4 266 2 516,5 - - - 58,9 

1. 
Dział 750  
Administracja publiczna 

- - 4 266 2 516,5 - - - 58,9 
1.1. rozdział 75095 

Pozostała działalność 

1.1.1 
§ 4000 Grupa 
wydatków bieżących 
jednostki 

- - 2 281 - - - - - 

1.1.2 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników - - 1 130,7 973 - - - 86 

1.1.3 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

- - 206 165 - - - 80 

1.1.4 § 4120 Składki 
na Fundusz Pracy - - 28 18,4 - - - 65,7 

1.1.5 § 4140 Składki 
na PFRON - - 4,3 1,2 - - - 27,9 

1.1.6 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe - - 30 - - - - - 

1.1.7 
§ 4210 Zakup 
materiałów  
i wyposażenia 

- - - 384,9 - - - - 

1.1.8 § 4220 Zakup środków 
żywności - - - 5,2 - - - - 

1.1.9 § 4260 Zakup energii - - - 0,7 - - - - 

1.1.10 § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych - - - 2,5 - - - - 

1.1.11. § 4300 Zakup usług 
pozostałych - - - 314,8 - - - - 

1.1.12. 
§ 4360 Opłaty  
z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

- - - 3,9 - - - - 

1.1.13. 
§ 4390 Usługi 
ekspertyzy, analizy, 
opinie 

- - - 3,7 - - - - 

1.1.14. § 4400 Opłaty 
czynszowe - - - 627,4 - - - - 

1.1.15. § 4410 Podróże 
służbowe krajowe - - 20 - - - - - 

1.1.16. § 4430 Różne opłaty 
i składki - - 20 5 - - - 25 

1.1.17. § 4440 Odpisy na ZFŚS - - 40 9,9 - - - 24,7 

1.1.18. § 4700 Szkolenia 
pracowników - - 60 0,9 - - - 1,5 

1.1.19. 
§6060 Wydatki 
na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

- - 446 - - - - - 
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7.9. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA URZĘDU PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW 

WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI 

SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 

 

  

Lp. Wyszcze-
gólnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie  
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 zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu 
zatrudnienia3) 
w tym: 

0 0 0 26 980,2 - - 

1. 

dział 750  
Admini-
stracja 
publiczna 

0 0 0 - - - - 

1.1. 

Rozdział 
75095 
Pozostała 
działalność 

0 0 0 - - - - 

1.1.2 

Status 01  
– osoby 
nieobjęte 
mnożniko-
wym 
systemem 
wynagro-
dzeń 

0 0 0 19 550,2 7,1 - 

1.1.3. 

Status 02  
– osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

0 0 0 7 430 20,5 - 
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7.10. 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Rzecznik Praw Dziecka 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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