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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej1, ul. Piastowska 40, 43-300 
Bielsko-Biała 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Adamek, Dyrektor Delegatury KBW od dnia 1 stycznia 1996 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Podstawa prawna Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Katowicach 

Kontroler Jerzy Piasecki, główny specjalista kp, upoważnienie do kontroli nr LKA/27/2019  
z dnia 7 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego Delegatury 
KBW na 2018 r., realizowanego w cz. 11 budżetu państwa - Krajowe Biuro 
Wyborcze, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.  
Ocenie podlegały w szczególności: 

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

− prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

− analizę przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji,  

− system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań.  

Ponadto, przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 

- analiza wykonania planu dochodów, 

- analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 
w wyniku wydatkowania środków, 

                                                      
1 Zwana dalej: Delegaturą KBW. 
2 Dz. U. z 2019 r., poz. 489; zwana dalej ustawą o NIK. 
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- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, a także 
prawidłowości zmian budżetu w trakcie roku wynikających z podziału rezerw 
celowych, 

- kontrola przestrzegania limitów wydatków w tym na wynagrodzenia, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- analiza stanu zobowiązań, 

- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Delegatura KBW jest jednostką organizacyjną Krajowego Biura Wyborczego, 
działającego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy3.  
Do zadań KBW należało, m.in. zapewnienie obsługi komisarzy wyborczych, a także 
okręgowych i regionalnych komisji wyborczych oraz warunków organizacyjno-
administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją  
i przeprowadzaniem wyborów i referendów na wyznaczonym obszarze 
województwa. W tym celu Delegatura KBW współdziała z właściwymi organami 
administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

Dyrektor Delegatury KBW, jako dysponent III stopnia, realizował budżet państwa 
w ramach części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze, dział 751 Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. 

Delegatura KBW nie planowała realizacji dochodów budżetowych w 2018 r. 
Zrealizowano dochody w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2950 wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,02 zł.  

Plan wydatków Delegatury KBW na 2018 r.4 ustalono w kwocie 14 717,9 tys. zł, 
a jego wykonanie wyniosło 11 301,7 tys. zł (76,8 %, w tym dotacje na organizację 
wyborów wyniosły 9.733,0 tys. zł i stanowiły 86,1% wydatków ogółem. W 2018 r. nie 
planowano i nie realizowano wydatków w ramach budżetu środków europejskich. 
Delegatura nie realizowała wydatków finansowanych ze środków pochodzących 
z rezerwy ogólnej.  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5, wykonanie przez Delegaturę KBW 
planu finansowego na 2018 r. 
 
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto istotnych 

                                                      
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 754, ze zm. 
4 Plan po zmianach. 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę opisową. 
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nieprawidłowości. Fakt nieujęcia w ewidencji księgowej Delegatury KBW w grudniu 
2018 r. zobowiązań niewymagalnych w kwocie 6 997,42 zł, przez co nie zostały one 
wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 i Rb-BZ1 za 2018 r.,  z uwagi  
na skalę (0,06% wydatków) i jednostkowy charakter, nie miał istotnego wypływu  
na kontrolowaną działalność. Wobec powyższego NIK ocenia, że stosowany system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych 
sprawozdań. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Delegatura KBW zarówno w 2018 r. jak i w roku poprzednim nie planowała realizacji 
dochodów budżetowych. W 2018 r. uzyskano dochody budżetowe6 z tytułu zwrotu 
przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój niewykorzystanej części dotacji w kwocie  
1,02 zł. W poprzednim roku budżetowym nie zrealizowano dochodów budżetowych. 

Na koniec 2018 r. w Delegaturze KBW nie wystąpiły należności do zapłaty. 
Należności takie nie wystąpiły także na koniec 2017 r.  

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu za 2018 r. z wykonania planu 
dochodów budżetowych (Rb-27) oraz w sprawozdaniu o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (RB-N).  

(akta kontroli str.4-10, 458-459) 

2. Wydatki  

Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetowe Delegatury KBW na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 
1 006,6 tys. zł. W trakcie roku plan finansowy został zwiększony o 13 711,3 tys. zł. 
Wydatki Delegatury KBW zostały zrealizowane w kwocie 11 301,7 tys. zł7,  
co stanowiło 76,8% planu po zmianach (14 717,9 tys. zł) i 910,9% wydatków 
wykonanych w 2017 r. (1 240,6 tys. zł)8.  

W strukturze wydatków wykonanych największy udział miały dotacje dla  
gmin i powiatów na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz prowadzenie 
rejestru wyborców w kwocie 10 010,3 tys. zł (88,6% wydatków ogółem), 
wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 699,2 tys. zł (6,2%) oraz wynagrodzenia 
bezosobowe w kwocie 296,5 tys. zł (2,6%). 

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa, wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 1 200,6 tys. zł (10,6% 
wydatków ogółem), co stanowiło 99,3% planu po zmianach w rozdziale  
(1 209,0 tys. zł) i 102,2% wydatków wykonanych w 2017 r. (1 174,3 tys. zł). 

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie, wykonanie wydatków wyniosło 10 101,1 tys. zł (89,4 % wydatków 
ogółem), co stanowiło 74,8 % planu po zmianach (13 508,9 tys. zł), przy czym 

                                                      
6 W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 
7 W dwóch rozdziałach tj. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa, 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 
8 Różnica w poziomie wydatków wynikała z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych.  

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wykonane w 2017 r. wyniosły jedynie 
66,3 tys. zł. 

Jak wyjaśniła główna księgowa Delegatury KBW, planując środki na wydatki 
w rozdziale 75109 przyjęto wskaźniki przekazane przez Szefa Krajowego Biura 
Wyborczego i zaplanowano wydatki dla maksymalnej liczby członków komisji 
wyborczych oraz przyjęto założenie przeprowadzenia drugiej tury wyborów we 
wszystkich gminach. 

(akta kontroli str.11-15) 

Fakt zrealizowania wydatków niższych od zaplanowanych nie miał negatywnego 
wpływu na realizację zadań przez Delegaturę KBW. 

Plan wydatków Delegatury KBW w 2018 r. został zwiększony z rezerw celowych, 
w wyniku ośmiu decyzji Ministra Rozwoju i Finansów o 13 605,5 tys. zł. Wnioski 
o środki z rezerw wiązały się z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
samorządowych oraz były przeznaczone na zwiększenie o dwóch liczby komisarzy 
wyborczych. Zmiany wynikające z uruchomienia przez Ministra Rozwoju i Finansów 
środków rezerw celowych zostały prawidłowo odzwierciedlone w planie finansowym 
Delegatury KBW. 

Z  rezerwy celowej poz. 73 - Zmiany Systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, 
w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, 
w tym odbudowę dochodów budżetu państwa, plan wydatków Delegatury KBW 
zwiększono o 96,6 tys. zł na zatrudnienie dodatkowych dwóch komisarzy 
wyborczych9, z czego wykorzystano 94,9 tys. zł (95,3%). 

Z rezerwy celowej poz.17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 
ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów plan zwiększono 
o 13 508,9 tys. zł., na wydatki w następujących grupach ekonomicznych: 

− dotacje i subwencje o kwotę 13 001,1 tys. zł,  

− świadczenia na rzecz osób fizycznych o 0,2 tys. zł, 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych o 507,6 tys. zł. 

Łącznie z rezerwy tej wydatkowano 10 101,1 tys. zł (74,8% planu) na: 

− dotacje i subwencje - 9 733,0 tys. zł (74,9%), 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,2 tys. zł (100%), 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych - 367,9 tys. zł (72,5%). 

 (akta kontroli str.12-52, 53-134) 

Porównanie zrealizowanych wydatków w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w układzie grup 
ekonomicznych, określonych w art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
w 2018 r., z wydatkami roku poprzedniego wykazało, że; 

− dotacje i subwencje w kwocie 277,3 tys. zł (23,1% wydatków zrealizowanych 
w ww. rozdziale) były wyższe o 33,0 tys. zł, tj. o 13.5% od wydatków w roku 
poprzednim, 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,6 tys. zł (0,003% 
zrealizowanych wydatków) były niższe o 0,5 tys. zł i stanowiły 53,7% wydatków 
roku poprzedniego, 

                                                      
9 Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, § 4170  
Wynagrodzenia bezosobowe. 
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− wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości 922,6 tys. zł, 
(76,8 % wydatków) oraz były wyższe o 51,8 tys. zł, tj. o 5,9 % od wydatków 
w roku poprzednim. 

Istotne zmiany wydatków wystąpiły w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W układzie grup ekonomicznych 
zmiany przedstawiały się następująco: 

− dotacje i subwencje w kwocie 9 733,0 tys. zł (96,4 % wydatków zrealizowanych 
w tym rozdziale) były wyższe o 9 680,1 tys. zł od wydatków w roku poprzednim 
i stanowiły 18.398,9 % wydatków roku 2017 r., 

− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,2 tys. zł (0,0019% 
zrealizowanych wydatków w rozdziale) były niższe o 1,0 tys. zł, tj. stanowiły 
12,5% wydatków roku poprzedniego, 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 367,9 tys. zł (3,6% wydatków 
tego rozdziału) były wyższe o 355,7 tys. zł, i stanowiły 3015,6% wydatków  
roku poprzedniego. 

 (akta kontroli str. 12-13)  

Zaplanowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  
0,8 tys. zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych  
dla pracowników (0,6 tys. zł10) oraz na wypłatę zryczałtowanej diety za udział  
w wyborach uzupełniających w wysokości (0,2 tys. zł11).  

(akta kontroli str. 12-13, 243-247)  

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2018 r. wykorzystano w wysokości 
1 290,5 tys. zł, co stanowiło 89,9% planu finansowego po zmianach (1 435,4 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 12-13)  

Jak wyjaśniła główna księgowa, niższe od zaplanowanych wydatki bieżące wnikały 
głównie z niższych o około 140 tys. zł kosztów związanych z drukiem informacji 
o wyborach samorządowych, które w planie ustalono wg wskaźników przesłanych 
przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. 

(akta kontroli str. 15)  

Przeciętne zatrudnienie w Delegaturze KBW w 2018 r. wyniosło 7,5 (w przeliczeniu 
na etaty) i nie zmieniło się w porównaniu do roku poprzedniego. Wykonanie 
wydatków na wynagrodzenia (w ujęciu kosztowym)12 w 2018 r. wyniosło 509,1 tys. zł 
(w 2017 r. 533 tys. zł), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5,6 tys. zł 
(w 2017 r. - 5,9 tys. zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2018 r. wyniosło  
38,2 tys. zł (w 2017 r. 38,1 tys. zł).  

                                                      
10 W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 
11 W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 3030 różne 
wydatki na rzecz osób fizycznych. 
12 Prezentowane w sprawozdaniu Rb-70 – kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
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Otrzymane w 2018 r. dodatkowe środki w wysokości 41 tys. zł13 na dodatki z tytułu 
wyborów dla pracowników Delegatury KBW przyczyniły się do wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w 2018 r. do kwoty 6,1 tys. zł, co stanowiło 103,1% przeciętnego 
wynagrodzenia z 2017 r. W 2018 r. środki na wynagrodzenia wydatkowano 
zgodnie z planem. 

 (akta kontroli str. 248-250)  

W 2018 r. Delegatura KBW nie zawierała umów z agencją pracy tymczasowej oraz 
ze swoimi pracownikami umów zleceń trwających sześć miesięcy lub dłużej,  
lub powtarzanych nieprzerwanie przez ten okres.  

(akta kontroli str. 251)  

W 2018 r. wypłacono łącznie 53,9 tys. zł z przeznaczeniem na nagrody dla 
pracowników Delegatury KBW. Średnia kwota nagrody wyniosła 7,2 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 252)  

Plan finansowy Delegatury KBW nie przewidywał wydatków majątkowych w 2018 r. 

(akta kontroli str. 12-13)  

Zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniach Delegatury KBW na 31 grudnia 
2018 r. wyniosły 48,7 tys. zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
(41,0 tys. zł), składek na ubezpieczenie społeczne (7,4 tys. zł) oraz składek  
na Fundusz pracy (0,3 tys. zł)14. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie 
stwierdzono również przypadków niewykazywania zobowiązań w ciągu roku.  
Nie wystąpiły wydatki lub zobowiązania z tytułu odsetek za nieterminowe 
regulowanie zobowiązań.  

W toku kontroli zobowiązań stwierdzono, że w księgach rachunkowych Delegatury 
KBW w 2018 r. nie zostały ujęte zobowiązania z tytułu kosztów najmu pomieszczeń 
od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie łącznej 6 997,42 zł, co szczegółowo 
opisano poniżej w wystąpieniu pokontrolnym, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Po dokonanej przez Delegaturę KBW korekcie ewidencji księgowej i sprawozdań, 
ostateczna kwota zobowiązań wyniosła 55,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 12-13, 504 ) 

Na podstawie szczegółowego badania wydatków w łącznej kwocie 243,6 tys. zł15 
(2,1% wydatków Delegatury KBW w 2018 r.) nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Wydatków tych dokonano z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                                                      
13 W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników. 
14 Wykazane odpowiednio w § - 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, § 4110 - składki na 
ubezpieczenie społeczne, § 4120 - składki na Fundusz Pracy. 
15 Objęte badaniem wydatki (87 zapisów księgowych) stanowiły 100% wydatków bieżących,  
po wyeliminowaniu wydatków na płace, na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków 
jednostkowych poniżej 500 zł i były realizowane w następujących paragrafach: 
− § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 47,2 tys. zł (tj. 19,4% wydatków 

badanych), § 4260 – zakup energii na kwotę 22,3 tys. zł (tj. 9,2% wydatków badanych), § 4270 – 
zakup usług remontowych na kwotę 4,2 tys. zł (tj. 1,7% wydatków badanych), § 4300 – zakup 
usług pozostałych na kwotę 166,9 tys. zł, (tj. 68,5% wydatków badanych), § 4360 – opłaty 
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1,1 tys. zł (tj. 0,4% wydatków badanych), 

− w §§ 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – podatek od nieruchomości 4520 – opłaty 
na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, łącznie wydatkowano 1,9 tys. zł, 
(tj. 0,8% wydatków badanych). 
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Prawo zamówień publicznych16, ponieważ zachodziły przesłanki określone w art. 4 
pkt 8 ustawy Pzp17. Przy zamówieniach stosowano wewnętrzne uregulowania 
wprowadzone zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz zarządzeniem 
24/2018 z dnia 8 października 2018 r. Szefa Krajowego Biura Wyborczego  
w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych,  
o których mowa w art. 4 ustawy Pzp. Wydatki te zostały dokonane zgodnie z planem 
finansowym oraz zgodnie z zasadą gospodarności. Służyły realizacji celów  
i zadań Delegatury KBW. W analizowanej próbie nie stwierdzono przypadków 
nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek, kar lub opłat.  

 (akta kontroli str. 253- 256) 

Szczegółowe badanie trzech zamówień publicznych na łączną kwotę 94,4 tys. zł 
(76,7 tys. zł netto18) nie wykazało nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 257-321)  

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Zespołu Zamówień Publicznych Krajowego  
Biura Wyborczego, Delegatura KBW przekazała w dniu 14 stycznia 2019 r. 
informację o łącznej wartości udzielonych w 2018 r. zamówień, o których mowa  
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W dniu 26 lutego 2019 r. Krajowe Biuro Wyborcze 
przekazało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie  
o udzielonych w 2018 r. zamówieniach publicznych przez Krajowe Biuro Wyborcze 
oraz poszczególne Delegatury. 

 (akta kontroli str. 322-332)  

Ponadto badaniem objęto  wydatki w kwocie 1 616,3 tys. zł19 z tytułu przekazanych 
gminom dotacji na organizację wyborów (w łącznej wysokości 9 733,0 tys. zł). 
Badanie wykazało, że Delegatura KBW prawidłowo określiła kwotę dotacji w oparciu 
o wskaźniki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Delegatura KBW przekazała 
dotacje w terminach umożliwiających realizację zadań. Beneficjenci dotacji  
złożyli prawidłowo sporządzone sprawozdania budżetowe Rb-50 – Sprawozdanie 
o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 
Sprawozdania zostały zweryfikowane przez Delegaturę KBW. Niewykorzystane 
środki z dotacji w wys. 75,1 tys. zł, (4,6 %) beneficjenci zwrócili w terminie  
do 31 stycznia 2019 r. Natomiast Delegatura KBW przekazała niewykorzystaną 
dotację w dniu1 lutego 2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego.  

Jak wyjaśniła główna księgowa, do kalkulacji wielkości dotacji na wybory 
samorządowe w 2018 r. przyjęto maksymalną liczbę np. członków komisji oraz 
liczby gmin, w których odbędzie się II tura wyborów. Natomiast, w związku z niższą 

                                                      
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej: ustawa Pzp. 
17 Łączna kwota wydatków poniesionych na zakupy towarów i usług wyniosła 253,3 tys. zł netto. 
18 Przedmiot zamówienia: (1) druk broszur wyciągu z kodeksu wyborczego, druk informacji  
o sposobie głosowania oraz dostarczenie wykonanych druków Urzędom Gmin (o wartości  
22 446,28 zł netto), (2) usługa dostarczenia druków bezadresowych (34 540,66 zł netto), (3) druk 
informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach 
ważności głosu w danych wyborach (19 737,52 zł netto). 
19 Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 2010 dotacje 
celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami i § 2011 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Badanie 
dotyczyło środków dotacji przekazanych dla trzech miast: Jastrzębie Zdrój, Bielsko Biała i Żory. 
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liczbą członków komisji oraz przeprowadzeniem tylko w 12 gminach II tury wyborów, 
wykorzystane środki były niższe od planowanych. 

(akta kontroli str.15, 135-242) 

Dyrektor Delegatury KBW sprawował prawidłowy nadzór nad wykorzystaniem  
środków dotacji przekazanych samorządom gminnym na prowadzenie rejestru 
wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców20. W 2018 r. Delegatura KBW 
przeprowadziła w tym obszarze 56 kontroli w gminach (na 74 gmin prowadzących 
rejestry wyborców). Weryfikacja przez Delegaturę KBW wykorzystania środków 
dotacji w kwocie 56 tys. zł 21 (20,2% poniesionych wydatków na prowadzenie 
rejestru wyborców) nie  wykazała nieprawidłowości.    

(akta kontroli str.: 53 -134, 160, 164, 194,210, 220, 224) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W 2018 r. w ewidencji księgowej Delegatury KBW nie ujęto dwóch niewymagalnych 
zobowiązań dotyczących 2018 r. na kwoty: 1 559,27 zł i 5 438,15 zł z tytułu kosztów 
najmu pomieszczeń Delegatury KBW od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Faktury potwierdzające ww. zobowiązania wpłynęły do jednostki w dniach  
18 i 31 stycznia 2019 r. i winny być zaksięgowane do miesiąca grudnia 2018 r. 
zgodne z § 12 pkt 3 obowiązujących w Delegaturze KBW zasad rachunkowości,  
w myśl których w sprawozdaniach  za rok ujmowane są wszystkie dowody 
księgowe, które wpłynęły do zespołu finansowego lub stanowiska właściwego  
do spraw finansowo-księgowych  nie później niż do dnia 10 lutego następnego roku, 
z zastrzeżeniem, że do ewidencji księgowej poprzedniego roku przyjmuje się 
dowody księgowe, dokumentujące operacje gospodarcze roku poprzedniego do 
czasu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zaniechanie to stanowiło naruszenie 
przepisów art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości22, 
zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy 
wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 
sprawozdawczym. 

Powyższe spowodowało, że w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 i Rb-BZ1  
za 2018 r. Delegatury KBW nie wykazano części zobowiązań w łącznej kwocie 
6 997,42 zł. 

(akta kontroli str.12-13, 344,422-425,437)  

Główna księgowa Delegatury KBW wyjaśniła, że przez przeoczenie przyjęła 
obowiązujące zasady ewidencjonowania dowodów księgowych wpływających  
do jednostki do 5 dnia następującego po miesiącu sprawozdawczym.  

(akta kontroli str.15-16) 

 

W trakcie niniejszej kontroli dokonano uzupełnienia zapisów księgowych poprzez 
zaksięgowanie zobowiązań do grudnia 2018 r. oraz dokonano korekty sprawozdań 

                                                      
20 Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 
§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami. 
21 Wykorzystanej przez: Bielsko Biała w wysokości 28,5 tys. zł, Żory w wysokości 11,5 tys. zł oraz 
Jastrzębie Zdrój w wysokości 16 tys. zł. 
22 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: ustawa o rachunkowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Rb-BZ1 i Rb-28 w dniach 7 i 8 marca 2018 r. W związku z powyższym, NIK 
odstępuje od sformułowania wniosku pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 422-435, 446, 503-504)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez kontrolowaną 
jednostkę w 2018 r. planu finansowego wydatków w zakresie środków budżetu 
państwa części 11. Skontrolowane wydatki były celowe z punktu widzenia zadań 
realizowanych przez Delegaturę KBW i dokonano ich zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Nieprawidłowość polegająca na niewykazaniu w ewidencji księgowej 
2018 r. zobowiązań niewymagalnych objętych dwoma dowodami księgowymi,  
które wpłynęły do Delegatury KBW w styczniu 2019 r., a dotyczyły kosztów roku 
poprzedniego, nie miała istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

3. Sprawozdawczość  

Objęte badaniem roczne sprawozdania budżetowe Delegatury KBW za 2018 r.23: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23);  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);  
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1); 
oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. 
−  o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N); 
−  i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z); 
zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym. Sprawozdania te były również prawidłowe pod względem 
merytorycznym (z wyjątkiem sprawozdań Rb-28 i Rb-BZ1), a kwoty w nich 
wykazane były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

(akta kontroli str. 12-13, 15, 437, 444-445) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Z uwagi na nieujęcie w ewidencji księgowej Delegatury KBW w 2018 r. zobowiązań 
niewymagalnych w kwocie łącznej 6 997,42 zł, sprawozdania Rb-28 i Rb-BZ1 nie 
odzwierciedlały w pełni stanu faktycznego w tym zakresie. Po uzupełnieniu w trakcie 
kontroli NIK zapisów księgowych, sprawozdania te skorygowano. 

(akta kontroli str. 446, 503-504)  

Roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania 
w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone 
terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym. Wykazane 
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z prowadzonej w warunkach 
przyjętego systemu kontroli zarządczej ewidencji księgowej. Sprawozdania  
Rb-28 i Rb-BZ1, w których wskutek błędu w ewidencji księgowej, nie wykazano 
części zobowiązań Delegatury KBW, zostały skorygowane. Wobec niewielkiej  
skali i jednostkowego charakteru, fakt ten nie miał istotnego wypływu na 
sprawozdawczość Delegatury KBW. Z tego też powodu NIK ocenia, że stosowany 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzonych sprawozdań.  
 

                                                      
23 W Delegaturze KBW nie realizowano wydatków wykazywanych w sprawozdaniach: Rb-28 
Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28 UE, Rb-28 UE WPR. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

11 
 

 
 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

 

Katowice, dnia 29 marca 2019 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Jerzy Piasecki 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
 

  
  

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


