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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 11 – Krajowe Biuro 
Wyborcze  

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białej Podlaskiej (dalej: Delegatura KBW), 
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Okres objęty 
kontrolą 

Krzysztof Sadowski, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej 

Podlaskiej, od 31 marca 2005 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2) 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Podstawa prawna Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/28/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na rok 2018 
Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej w ramach części 11 – 
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, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny ww. obszarów były w szczególności następujące 
działania kontrolne: 

 analiza realizacji wydatków, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 
środków finansowych, 

 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 

 analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji, 

 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. 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. wystąpienia pokontrolnego 
Wyniki kontroli.  
 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Delegatura KBW jest jednostką organizacyjną Krajowego Biura Wyborczego, 
zapewniającą obsługę komisarzy wyborczych i regionalnych komisji wyborczych oraz 
organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań 
związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów na wyznaczonym obszarze 
województwa. W ramach planu finansowego Delegatury KBW sfinansowano, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji 
przez gminy rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województwa, a także wyborów wójtów burmistrzów 
i prezydentów miast.  
Wydatki w układzie zadaniowym realizowano w ramach funkcji 1. Zarządzanie 
państwem, zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów. 
W 2018 r. Delegatura KBW nie planowała i nie zrealizowała dochodów. Wydatki 
budżetowe wyniosły 4.126,0 tys. zł, w tym 3.271,0 tys. zł stanowiły dotacje celowe na 
organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz prowadzenie stałego 
rejestru wyborców. Delegatura KBW nie ponosiła wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wykonanie planu finansowego w 2018 r. 
przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegaturę w Białej Podlaskiej.  
W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że wydatki poniesione 
zostały z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonymi 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 i aktach wykonawczych. 
W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej działalności 
zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Otrzymane środki z rezerwy 
celowej budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym głównie na 
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Objęte kontrolą dotacje 
przekazano j.s.t. w prawidłowo ustalonych kwotach oraz w terminach umożliwiających 
pełną realizację zadań zleconych. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sporządzone przez Delegaturę KBW 
roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, a system 
kontroli zarządczej zapewniał właściwy nadzór nad sprawozdawczością. 
Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na realizację przez Delegaturę KBW 
planu finansowego i polegała na sporządzeniu rocznego sprawozdania Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa, na podstawie ewidencji analitycznej 
do konta „rachunek bieżący jednostki budżetowej” oraz konta „kasa”, co było 

                                                      
2  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. 

3     Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. 



 

4 

 

niezgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3 załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej4. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Delegatura KBW w 2018 r. nie planowała i nie uzyskała dochodów budżetowych. 
W 2017 r. zrealizowano dochody w kwocie 0,3 tys. zł. Na koniec 2018 r., zgodnie 
ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, nie wystąpiły 
należności pozostałe do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 297) 

2. Wydatki budżetu państwa 

Delegatura KBW w 2018 r. zrealizowała wydatki w kwocie 4.126,0 tys. zł, co stanowiło 
87,2% planu po zmianach (4.734,3 tys. zł). W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost 
wydatków o 3.255,3 tys. zł, tj. o 373,9%. Wzrost wydatków spowodowany był 
przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2018 r. wyborów samorządowych. 
W trakcie roku plan wydatków Delegatury KBW został zwiększony o środki z rezerwy 
celowej w kwocie 3.924,3 tys. zł5, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 
wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
samorządowych w 2018 r., w tym 3.745,5 tys. zł na dotacje celowe dla j.s.t. oraz 
178,8 tys. zł na wydatki bieżące6. Z przyznanej rezerwy celowej, na dotacje dla j.s.t. 
wykorzystano 3.209,5 tys. zł, a na wydatki bieżące Delegatury 127,6 tys. zł.  
W 2018 r. wydatki Delegatury KBW nie były blokowane. 
Wydatki na dotacje celowe dla j.s.t. wyniosły 3.271 tys. zł, w tym przeznaczone 
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 3.209,5 tys. zł oraz 
prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców 61,5 tys. zł. Na wydatki bieżące 
Delegatury KBW przeznaczono 854,4 tys. zł, a pozostałą kwotę poniesiono 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,6 tys. zł). W 2018 r. Delegatura KBW 
nie planowała i nie dokonywała wydatków majątkowych. Nie realizowała również 
wydatków z budżetu środków europejskich.  

Główną pozycję wydatków bieżących Delegatury KBW stanowiły wydatki 
na wynagrodzenia z pochodnymi7, które w 2018 r. wyniosły 639,5 tys. zł i były wyższe 
o 6,5% niż w 2017 r. (600,6 tys. zł). Wydatki na wynagrodzenia poniesione zostały 
w granicach kwot ujętych w planie finansowym Delegatury KBW.  
Przeciętne zatrudnienie w Delegaturze KBW w 2018 r., podobnie jak w roku 2017, 
wynosiło ośmiu pracowników (siedem etatów). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w 2018 r. na jeden etat wyniosło 6.448 zł8 i było wyższe o 452 zł (o 7,5%) niż w roku 
poprzednim (5.996 zł). Wynikało to z głównie z wypłaty w roku 2018 pracownikom 
Delegatury KBW dodatków do wynagrodzeń (tzw. dodatków wyborczych). 
Na nagrody pracowników Delegatury KBW w 2018 r. wydatkowano 51,2 tys. zł, średnia 
wysokość nagrody wyniosła 7,3 tys. zł. 

                                                      
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ze zm. 
5  Rezerw celowa poz. 17 „Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań 

dotyczących wyborów i referendów”. 
6  Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 
7  Obejmujące wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i 

na Fundusz Pracy.  
8  Na podstawie sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem 

rocznym). 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z tytułu umów zlecenia, w tym. m.in. umów dotyczących szkoleń gminnych komisji 
wyborczych oraz wsparcia wyborów samorządowych, w 2018 r. wydatkowano 
91,9 tys. zł. 

W 2018 r. Delegatura KBW terminowo regulowała zobowiązania. Na dzień 31 grudnia 
2018 r. zobowiązania wyniosły 43,3 tys. zł i były wyższe o 1,9 tys. zł (o 4,6%) 
od zobowiązań na koniec 2017 r. Zobowiązania te dotyczyły dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i pochodnych od tego wynagrodzenia, których 
termin płatności przypadał w 2019 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 3-11,14-22,24-32,294-296,298-304,319-323, 325-335) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 179,1 tys. zł, 
stanowiącej 4,3% wydatków ogółem Delegatury KBW. Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych, odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Delegatury 
KBW. Próba wydatków (104 dowody) została wylosowana metodą monetarną (MUS9). 
Przeprowadzone badania wykazały, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

( dowód: akta kontroli str. 33-177) 

Ponadto badaniem objęto dotacje ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 
wykorzystane przez dwie gminy10 w kwocie 523,9 tys. zł na organizację 
i przeprowadzenie wyborów samorządowych (16,3% wydatków na dotacje 
przeznaczone na ten cel w 2018 r.). Badanie wykazało, że kwoty dotacji naliczono 
gminom prawidłowo, dotacje przekazano w terminach umożliwiających realizację zadań 
przez gminy, a złożone przez beneficjentów sprawozdania budżetowe Rb-50 zostały 
zweryfikowane przez Delegaturę KBW. Niewykorzystane przez kontrolowane gminy 
środki finansowe w kwocie 18,0 tys. zł zostały terminowo przekazane na rachunek 
KBW – Delegatury w Białej Podlaskiej.  
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej w 2018 r. przeprowadziła 
cztery kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania 
dotacji11. Zakres kontroli obejmował prowadzenie stałego rejestru wyborców, 
przygotowanie lokali wyborczych, zabezpieczenie dokumentacji oraz rozliczenia dotacji 
celowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
wykorzystania dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 178-221, 288-293) 

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości trybu udzielania zamówień publicznych 
oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych12 przeprowadzono na próbie wydatków wybranej metodą 
monetarną oraz dobranych celowo (2,8 tys. zł) w kwocie 181,9 tys. zł. Wszystkie 
udzielone w 2018 r. zamówienia publiczne miały wartość niższą od wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, zachodziły zatem przesłanki wyłączenia stosowania 
upzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 
Szczegółowe badanie 11 zamówień publicznych o wartości 51,2 tys. zł13 wykazało, 
że postępowania przeprowadzono zgodnie z procedurą przyjętą w KBW, określoną 
w zarządzeniach Szefa Krajowego Biura Wyborczego14 w sprawie udzielania przez 

                                                      
9  Metoda monetarna polega na wyborze próby dowodów i zapisów księgowych z prawdopodobieństwem 

proporcjonalnym do wartości. 
10  Gminę Miejską Biała Podlaska i Gminę Międzyrzec Podlaski. 
11  W Gminie Międzyrzec Podlaski, Gminie Miejskiej Biała Podlaska, Gminie Sosnówka, Gminie Sławatycze. 
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. (dalej „upzp”). 
13  W tym 10 dowodów na kwotę 48,4 tys. zł wylosowanych metodą MUS oraz jeden - 2,8 tys. zł dobrany w sposób 

celowy. 
14  Nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz nr 24/2018 z dnia 8 października 2018 r. 
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KBW zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Delegatura KBW w 2018 r. realizowała jedno zadanie Organizacja i przeprowadzanie 
wyborów w ramach funkcji państwa nr 1 Zarządzanie państwem. Na realizację tego 
zadania wydatkowano 4.126,0 tys. zł (87,2% planu po zmianach). Celem zadania było 
zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów. 
Mierniki do monitorowania stopnia realizacji celu określiła Centrala KBW w Warszawie, 
natomiast do zadań Delegatury KBW należało określenie miernika dla działania 1.5.4.1. 
Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (w ramach podzadania 1.5.4. 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie), 
którego celem było „zapewnienie środków na realizację zadań zleconych j.s.t”. Wartość 
miernika: „% środków finansowych z tytułu dotacji dla j.s.t. na zadania wyborcze 
przekazanych j.s.t. przed dniem wyborów” wyniosła 100% wobec planowanej 90%. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-287) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę. Objęte badaniem wydatki zostały poniesione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Osiągnięto cele prowadzonej działalności, zaplanowane 
w układzie zadaniowym wydatków. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
Delegaturę KBW: 

 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 
sprawozdań 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).  

2.1. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz terminowo na podstawie 
danych wynikających z ewidencji księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał 
kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych. 

(dowód: dowód: akta kontroli str. 306-312) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na sporządzeniu sprawozdania Rb-28 z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa za 2018 r. na podstawie ewidencji analitycznej do konta 
130 -„rachunek bieżący jednostki budżetowej” oraz konta 101-„kasa”, podczas gdy 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3 załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej15, 
w kolumnie wykonanie wydatków wykazuje się wydatki na podstawie danych 
z ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej. Powyższe 
wynikało z przyjętej przez Delegaturę techniki ewidencjonowania wydatków z rachunku 
bieżącego i kasy. Wydatki zaewidencjonowane na koncie 130 po stronie Ma według 
podziałek klasyfikacji budżetowej wynosiły 4.112,9 tys. zł i nie odzwierciedlały pełnej 
kwoty wydatków wykonanych przez Delegaturę KBW (4.126 tys. zł). Różnica stanowiła 
środki finansowe w kwocie 13,1 tys. zł pobrane do kasy z rachunku bieżącego 
jednostki. Zostały one ujęte na koncie 130 bez podziału na paragrafy klasyfikacji 
budżetowej, a ich wydatkowanie z kasy zaewidencjonowano na koncie 101 
w szczegółowości analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej.  
Główna Księgowa Delegatury KBW wyjaśniła, że z powodu niedopatrzenia nie 
dokonała aktualizacji systemu finansowo-księgowego o konto techniczne, na którym 
ujmowane byłyby środki pieniężne przekazywane między kasą, a rachunkami 
bankowymi. Podała również, że system finansowo-księgowy skorygowany został w tym 
zakresie od stycznia 2019 r. Wyjaśniła również, że w sprawozdaniu Rb-28 wykazane 
zostały wszystkie wydatki poniesione przez Delegaturę KBW. 

Powyższe nie miało wpływu na prawidłowość danych wykazanych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-28. Wykazane zostały w nim wszystkie wydatki budżetowe 
poniesione przez Delegaturę KBW (4.126 tys. zł). 

 (dowód: dowód: akta kontroli str. 313-314, 324) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sporządzone przez Delegaturę KBW 
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i - pomimo sporządzenia sprawozdania Rb-28 niezgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej - prezentowały dane wynikające z ewidencji księgowej. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o prowadzenie ewidencji księgowej w sposób 
zapewniający sporządzanie sprawozdań Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa, zgodnie z ewidencją analityczną konta 130 – „rachunek bieżący jednostki 
budżetowej”. 

VII. 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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 

                                                      
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ze zm. 

OCENA CZĄSTKOWA 
 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Lublin, dnia 29 marca 2019 r. 
 
 

Kontroler: 

Ryszard Litwiniuk 
główny specjalista kontroli państwowej 

p.o. Dyrektora 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 
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Podpis 

 
Podpis 
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