
w związku z Pana pismem z dnia 5 marca 2009 r. (nr RPO-611037-I/09/RP) pragnę 
przedstawić następujące wyjaśnienia: 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, przekazanym do Sejmu RP w dniu 
26 września 2008 r., wydatki w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich zostały 
zaplanowane w wysokości 40.119 tys. zł, tj. w kwocie wynikającej z materiałów 
planistycznych przedłożonych przy Pana piśmie z dnia 19 sierpnia 2008 r. 
(nr BRPO-DB-/08). Zgodnie z regulacjami art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych Minister Finansów włącza (bez weryfikacji) do projektu 
ustawy budżetowej dochody i wydatki jednostek pozarządowych, w tym również Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 

Ograniczenie wydatków kierowanego przez Pana Urzędu - podobnie jak większość jednostek 
pozarządowych - nastąpiło w trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej 
na rok 2009. 
Komisja Finansów Publicznych zmniejszyła wydatki w części 08 - Rzecznik Praw 
Obywatelskich o 8.243 tys. zł, tj. do poziomu określonego w ustawie budżetowej na rok 2008. 
Podczas trzeciego czytania ww. projektu ustawy przyjęty został wniosek zwiększający 
wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich o 1.400 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie 
Krajowego Mechanizmu Prewencji. Należy przy tym podkreślić, że Rząd nie zajmował 
stanowiska w sprawie wprowadzenia powyższych zmian. 



Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 
27 stycznia br. po rozpatrzeniu „informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Europie" uznała za konieczne przygotowanie 
harmonogramu realizacji budżetu państwa przy przyjęciu założenia, że wzrost PKB w 2009 r. 
będzie niższy niż przyjęty w ustawie budżetowej i wyniesie 1,7%. Oznacza to konieczność 
ograniczenia wydatków budżetu państwa o ok. 17,4 mld zł. 

Decyzja czy ograniczenie to będzie miało charakter czasowy, czy też zajdzie potrzeba 
trwałego zmniejszenia wydatków, zostanie podjęta w terminie późniejszym i będzie 
uzależniona od sytuacji finansów publicznych. 

W związku z ww. postanowieniami uznano za niezbędne zwrócenie się do dysponentów 
części budżetowych, w tym również do jednostek pozarządowych, z prośbą 
o przeanalizowanie możliwości rezygnacji z niektórych wydatków planowanych na rok 
bieżący. Ponieważ - w Pana ocenie - dokonanie oszczędności nie jest możliwe, 
w opracowywanym przez Ministerstwo Finansów harmonogramie realizacji budżetu państwa 
uwzględniona zostanie w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich pełna kwota wydatków 
zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2009, tj. 33.276 tys. zł. 

Wyjaśnienia dotyczące uruchamiania środków w I kwartale br. zostały Panu przekazane 
w piśmie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2009 r.( nr BP10/412/2/KAF/2009/2806). 


