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1. WPROWADZENIE 
Krajowe Biuro Wyborcze (dalej także: KBW) jest urzędem zapewniającym 
obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu 
Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań 
Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnienie warunków organizacyjno- 
-administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją 
wyborów i referendów w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy1 i innych ustawach.  

W ramach części 11 w 2020 r. sfinansowano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 
− działalność Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz 

Krajowego Biura Wyborczego; 
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.; 
− prowadzenie i aktualizację przez gminy stałego rejestru wyborców; 
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w toku 

kadencji i referendów lokalnych. 

Zrealizowane w 2020 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze dochody 
wyniosły 73,2 tys. zł, a wydatki – 429 978,8 tys. zł. 

Budżet części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze realizowany był przez 
50 dysponentów, w tym dysponenta części 11 jako dysponenta trzeciego 
stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych 
w planie finansowym centrali KBW oraz 49 dyrektorów delegatur KBW, 
dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części 
– Szefowi Krajowego Biura Wyborczego. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych i wydatków budżetu 
państwa realizowanych przez poszczególnych dysponentów oraz ich procentowy 
udział w zrealizowanych dochodach/wydatkach w części 11 zostały 
przedstawione w załączniku nr 5.1. do niniejszej Informacji, a szczegółowy wykaz 
kontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 5.2. 

Kontrola została przeprowadzona w centrali oraz trzech delegaturach Krajowego 
Biura Wyborczego w Krośnie, Tarnobrzegu i Zamościu. Kontrolowane delegatury 
nie zrealizowały w 2020 r. dochodów. Centrala KBW zrealizowała dochody 
w wysokości 0,4 tys. zł, co stanowiło 0,5% dochodów w części 11. Wydatki 
kontrolowanych jednostek wyniosły 101 005,9 tys. zł i stanowiły 23,5% 
wydatków części 11. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1319. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze. 
W wyniku kontroli 3,1% zrealizowanych wydatków budżetu państwa części 
11 (w tym 14,8% wydatków centrali KBW) stwierdzono, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 
(dalej: ufp) i aktach wykonawczych, w tym celowo i gospodarnie. 
Wydatki majątkowe wykonano w 96,5% planu po zmianach, w pełni 
realizując wszystkie zaplanowane zadania, co stanowi poprawę 
w porównaniu do wykonania w 2019 r. (62,7% planu po zmianach).  
Kontrola 94,2% kwot zwiększających plan centrali KBW oraz 4,4% kwot 
zwiększających plany kontrolowanych delegatur KBW środkami z rezerw 
celowych wykazała, że dokonane zmiany były celowe i wynikały 
z faktycznych potrzeb, a otrzymane środki budżetowe zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie zbadanej próby dotacji przekazanych jednostkom samorządu 
terytorialnego na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem 
wyborów w kwocie 3545,2 tys. zł, stanowiącej od 20,2% do 32,5% dotacji 
przekazanych w 2020 r. jednostkom samorządu terytorialnego przez objęte 
kontrolą delegatury KBW, ustalono, że dotacje zostały przekazane w terminach 
umożliwiających pełne i terminowe wykonywanie zadań oraz w prawidłowo 
naliczonej wysokości.  
W zbadanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych nie 
stwierdzono naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych4 (dalej: upzp) oraz uregulowań wewnętrznych5. 
Szef Krajowego Biura Wyborczego prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę 
nad wykonaniem budżetu w części 11 oraz nadzór nad wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa w części 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze. Także kontrole przeprowadzone w delegaturach KBW 
w Krośnie, Tarnobrzegu i Zamościu nie wykazały nieprawidłowości 
wpływających na ocenę nadzoru dysponenta części 11. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
rocznych/łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze i sprawozdań jednostkowych KBW oraz objętych kontrolą 
delegatur KBW. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta 
części 11 na podstawie sprawozdań jednostkowych (centrali i delegatur KBW). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek 
(dysponentów trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość, a w delegaturze KBW w Krośnie także rzetelność 
sprawozdań budżetowych6, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, 
z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta trzeciego stopnia. Sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Przeprowadzona w delegaturze KBW w Krośnie kontrola ksiąg 
rachunkowych wykazała, że sporządzone przez delegaturę sprawozdania 

                                                           
3  Dz. U. z 2021 poz. 305. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa utraciła moc 1 stycznia 2021 r. 
5  Zarządzenie Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr 24/2018 z 8 października 2018 r. 

w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa 
w art. 4 upzp, zmienione zarządzeniem nr 21/2019 Szefa Krajowego Biura Wyborczego  
z 4 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 29/2019 Szefa Krajowego Biura Wyborczego  
z 10 września 2019 r., dotyczące dokonywania wydatków, których wartość nie przekracza  
30 tys. euro. 

6  W Delegaturze KBW w Krośnie oceniono rzetelność sprawozdań na podstawie badania  ksiąg 
rachunkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r.  
w części 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze  
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przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz związanych 
z nimi należnościach i zobowiązaniach.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze przedstawiona została w załączniku nr 5.3. do niniejszej 
Informacji. 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W CZĘŚCI 11 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
Zrealizowane w 2020 r. dochody budżetowe w części 11 wyniosły 73,2 tys. zł i były ponad 
siedmiokrotnie wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.7 
(10 tys. zł)8. Wyższa realizacja planu dochodów wynikała głównie z nieplanowanych wpływów 
z tytułu: 
− zwrotu niewykorzystanych dotacji – 43,5 tys. zł; 
− odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną podczas burzy centralę telefoniczną oraz kary 

umownej za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia – 12,3 tys. zł; 
− nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz z tytułu 

rozliczeń z kontrahentami (m.in. z tytułu energii elektrycznej, sprzątania pomieszczeń, wywozu 
nieczystości, usług telekomunikacyjnych) – 11,8 tys. zł; 

− dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 
przez jednostki samorządu terytorialnego (KBW delegatura w Kielcach, Koszalinie, Poznaniu 
i Radomiu) – 4,7 tys. zł. 

W porównaniu do 2019 r. dochody osiągnięte w 2020 r. były niższe o 57,9 tys. zł.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w tabeli stanowiącej 
załącznik nr 5.4. do niniejszej Informacji. 

Na koniec 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 11 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18 tys. zł. Należności te dotyczyły 
niewykorzystanych dotacji celowych, przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. 
przez delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych, które powinny 
zostać zwrócone do 31 stycznia 2021 r. Jednostki samorządu terytorialnego zwróciły delegaturom 
KBW niewykorzystane dotacje wraz z odsetkami w lutym 2021 r. Na koniec 2019 r. należności 
wynosiły 37,7 tys. zł.  

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA  

Wydatki budżetu państwa w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze zostały zrealizowane w kwocie 
429 978,8 tys. zł, co stanowiło 96,8% planu po zmianach. Zasady finansowania wyborów z budżetu 
państwa zostały określone w Kodeksie wyborczym. Zgodnie z art. 123 i art. 124 Kodeksu wyborczego 
wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów pokrywane są ze środków budżetu 
państwa planowanych w części 83 – Rezerwy celowe. 

W trakcie roku budżetowego zaplanowane w części 11 wydatki w kwocie 80 608 tys. zł (w rozdziale 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) zostały 
zwiększone do kwoty 447 690 tys. zł, z czego: 
− 310 082 tys. zł z części 83 – Rezerwy celowe (poz. 17 rezerwy) na finansowanie przez Krajowe 

Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz 
− 57 000 tys. zł z części 81 – Rezerwa ogólna na sfinansowanie jednorazowej rekompensaty 

podmiotom, które zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio 
z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych w 2020 r.  

Plan wydatków części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze został następnie zmniejszony o 3389 tys. zł, 
tj. o środki objęte blokadą w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów podjętą na podstawie  

                                                           
7  Dz.U. poz. 571, ze zm. (dalej: ustawa budżetowa na rok 2020). 
8  Zaplanowane na 2020 r. dochody dotyczyły dochodów w § 0970 Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż pojemników po 

zużytym tonerze do drukarek i kserokopiarek). 
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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 kryzysowych9. Szef Krajowego Biura Wyborczego ustalił, że blokadą 
zostaną objęte wydatki budżetowe na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi  
– 3038 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostki – 351 tys. zł.  

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków po zmianach dla części 11 wyniósł 444 301 tys. zł. 

Kontrola zwiększenia środkami z rezerwy celowej planu wydatków centrali Krajowego Biura 
Wyborczego w rozdziale 75110 Referenda krajowe i konstytucyjne o 300 tys. zł, stanowiącej 2,5% kwot 
zwiększających plan centrali KBW środkami z rezerw celowych (dwie decyzje Ministra Finansów, 
z 27 lutego10 i 1 września11 2020 r.), wykazała, że dokonane zmiany były celowe i wynikały 
z faktycznych potrzeb sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
Referendum Ogólnokrajowego. Otrzymane środki budżetowe zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem w kwocie 299 tys. zł, stanowiącej 99,7% środków przyznanych z rezerwy celowej 
na ten cel. Przeznaczono je na stworzenie programów komputerowych – modułów Wsparcia Organów 
Wyborczych. 

W porównaniu do roku 2019 wydatki zrealizowane w części 11 były wyższe o 19 312,5 tys. zł, 
tj. o 4,7%. Wzrost ten wynikał z wydatkowania kwoty 56 450,4 tys. zł na sfinansowanie jednorazowej 
rekompensaty podmiotom, które zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów, związane 
bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych w 2020 r., na podstawie art. 117a–117c ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-212, 
tj. na rzecz Poczty Polskiej S.A. w wysokości 53 205,3 tys. zł oraz Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych – 3245,1 tys. zł13.  

Środki z rezerwy celowej (kwota 310 082 tys. zł) miały zostać przeznaczone na: 
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 2020 r.; 
− finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w 2019 r. wyborami 

do Sejmu i Senatu14; 
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w toku kadencji; 
− finansowanie zadań związanych z obsługą informatyczną akcji wyborczych w ramach rozdziału 

„Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne” (rozbudowa systemu informatycznego Wsparcie 
Organów Wyborczych).  

Wydatki na te zadania wyniosły 297 127,7 tys. zł, tj. 95,8% planu po zmianach. 

Badaniem objęto wykorzystanie środków z rezerwy celowej, przeznaczonych na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 2020 r.15, stanowiące 94,2% 
kwot zwiększających plan KBW cz.11 z rezerw celowych. Wykorzystanie środków z rezerwy celowej 
na ten cel wyniosło 291 947,5 tys. zł, tj. 96,8% planu po zmianach. Największą część wydatków 
stanowiły dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 208 370 tys. zł, które 
zostały wykorzystane w 96,9% (201 983,7 tys. zł). Badaniem objęto także 4,4% kwot zwiększających 
plany kontrolowanych delegatur środkami z rezerw celowych. We wszystkich przypadkach 
otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i poza dotacjami dla jst zostały 
przeznaczone między innymi na wynagrodzenia urzędników wyborczych, zryczałtowane diety dla 
członków obwodowych komisji wyborczych, dodatki wyborcze, zakup energii, materiałów 
biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a także usług drukarskich. Niepełne wykorzystanie 
uruchomionych środków wynikało z nieutworzenia przez gminy odrębnych obwodów głosowania 
oraz powołania niepełnych składów obwodowych komisji wyborczych, jak również niższych niż 
zakładano kosztów przechowywania dokumentów z wyborów Prezydenta RP.  

                                                           
9  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
10  Nr MF/FS3.4143.3.41.2020.MF.400. 
11  Nr MF/FS3.4143.3.41.2020.MF.400.K01. 
12  Dz. U. poz. 695, ze zm. 
13  Wnioskodawcy zwracali się o łączną kwotę rekompensat w wysokości 60 572,2 tys. zł, a po korekcie 60 570,4 tys. zł.  

Po weryfikacji złożonych wniosków przez eksperta zewnętrznego do wypłaty przewidziano kwotę niższą od 
wnioskowanej w wysokości  56 450,4 tys. zł. 

14  Wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów do 
Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2019 r. oraz przechowywanie depozytów z tych wyborów.  

15  Sprawdzono sposób kalkulacji na poszczególne wydatki z rezerwy celowej, ich wykorzystanie oraz nadzór nad ich 
realizacją. 
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Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli 
stanowiącej załącznik 5.5. do niniejszej Informacji. 

Zobowiązania w części 11 na koniec 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa za rok 2020, wyniosły 3782,8 tys. zł, z czego 96,4% stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które były wyższe 
w porównaniu do wykonania w 2019 r. o 325,4 tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2019 r. 
zobowiązania były wyższe o 9%. Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

Badanie próby wydatków 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie 13 114,9 tys. zł16, 
tj. 3,1% wszystkich poniesionych wydatków w części 11 oraz 13% wydatków zrealizowanych przez 
kontrolowane jednostki. W centrali Krajowego Biura Wyborczego zbadano wydatki w kwocie 
12 370,4 tys. zł, tj. 14,8% wydatków poniesionych w 2020 r.  
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
finansowymi na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostek oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
W wyniku analizy 44 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na łączną kwotę 1060,1 tys. zł 
(zbadano trzy postępowania w centrali i 41 postępowań w trzech delegaturach KBW) nie 
stwierdzono naruszeń przepisów upzp i uregulowań wewnętrznych dotyczących dokonywania 
wydatków, których wartość nie przekracza 30 tys. euro.  
Zbadane w centrali KBW trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na łączną kwotę 
843,1 tys. zł dotyczyły:  
− dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego za kwotę 543,3 tys. zł, 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;  
− usługi organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r., za kwotę 262,7 tys. zł, 
przeprowadzone z zastosowaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia;  

− dostawy urządzeń przenośnych (14 tabletów) z akcesoriami dla członków Państwowej Komisji 
Wyborczej oraz Kierownictwa KBW w celu umożliwienia pracy zdalnej w jak najszerszym 
zakresie, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii17, za kwotę 37,1 tys. zł, do którego zastosowano wyłączenie przepisów upzp 
na podstawie art. 4 pkt 8 upzp (zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości 
30 tys. euro). 

W delegaturach KBW badaniem objęto 41 postępowań na łączną kwotę 217 tys. zł, do których 
zastosowano wyłączenie przepisów upzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Dotacje 

Na podstawie art. 149 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Kierownik Krajowego Biura 
Wyborczego lub działający z jego upoważnienia dyrektorzy delegatur mogą przekazywać dotacje 
jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru 
wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów i referendów. 

W ustawie budżetowej na 2020 r. w części 11, w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, ujęto wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące, 
zlecone gminom w kwocie 7650 tys. zł18, przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia 
i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnej części rejestru obejmującej 
obywateli państw Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych 
do korzystania z praw wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego i Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W trakcie roku budżetowego zaplanowane w części 11 wydatki na dotacje zostały zwiększone 
do kwoty 277 034 tys. zł, tj. o 269 384 tys. zł, w wyniku przeniesienia środków z rezerwy celowej 
cz. 83 poz. 17 na finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych zadań 
dotyczących wyborów i referendów.  

                                                           
16  Próba wydatków nie obejmuje zbadanej przez NIK w delegaturach KBW próby dotacji przekazanych jednostkom 

samorządu terytorialnego, o której mowa na str. 9–10 Informacji. 
17  Dz. U. poz. 491, ze zm. 
18  Przy ustalaniu kwoty dotacji zastosowano ustalony przez Szefa KBW wskaźnik kalkulacyjny w wysokości 0,25 zł  

na pozycję w spisie (250 zł na jeden tysiąc wyborców).  
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W 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały otrzymane od dyrektorów delegatur 
KBW dotacje w kwocie 268 567,5 tys. zł, tj. w 96,6% planu po zmianach, na: 
− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (7551,4 tys. zł, tj. 98,7% planu 

po zmianach); 
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

(258 518,1 tys. zł, tj. 97,4% planu po zmianach); 
− koszty przechowywania depozytów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP (64 tys. zł, 

tj. 32,2% planu po zmianach); 
− przygotowanie i przeprowadzanie wyborów samorządowych ponownych, przedterminowych 

i uzupełniających w toku kadencji oraz referendów lokalnych (2433,9 tys. zł, tj. 63,8% planu 
po zmianach). 

Udział wykorzystanych dotacji celowych w wydatkach części 11 wynosił 62,5%. 

Na przeprowadzenie stałego rejestru wyborców środki finansowe były przekazywane gminom 
w okresach miesięcznych po 1/12 ustalonych wielkości planu dla poszczególnych gmin. Na zadania 
wyborcze środki przekazano według zapotrzebowań składanych przez delegatury i zespoły19 
w centrali KBW stosownie do stopnia realizacji zadań i terminów wyborów.  

Prawidłowość sporządzania wniosków o przyznanie dotacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego była weryfikowana przez delegatury KBW. W przypadku, gdy wniosek nie zawierał 
szczegółowej kalkulacji lub w kalkulacji zawierał elementy, które nie mogły zostać sfinansowane 
z dotacji, wniosek był odrzucany. 

Prawidłowość wykonania zadań finansowanych dotacjami była monitorowana i weryfikowana przez 
dyrektorów delegatur KBW na podstawie składanych przez urzędy gmin i starostwa powiatowe 
sprawozdań Rb-5020. Porównaniu podlegały dane ujęte przez jednostki samorządu terytorialnego 
wydatków w sprawozdaniach Rb-50 z danymi wykazanymi przez delegatury KBW 
w sprawozdaniach Rb-28. Sprawdzano także poprawność kwalifikowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego wydatków do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

Ponadto w 2020 r. Szef KBW otrzymał 57 000 tys. zł z części 81 – Rezerwa ogólna na sfinansowanie 
jednorazowej rekompensaty podmiotom, które zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów 
związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r. Ze środków tych w formie dotacji wydatkowano 
56 534,4 tys. zł, tj. 99,1% planu. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych21 wyniosły 396,7 tys. zł, tj. 89% planu po zmianach. 
Były one niższe o 162,8 tys. zł od wydatków zrealizowanych w 2019 r. Wydatki dotyczyły zwrotu 
pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz wypłaty diet dla członków 
okręgowych i rejonowych komisji wyborczych. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 11 wyniosły 99 709,9 tys. zł, tj. 96,9% planu 
po zmianach. Były one o 19 165,6 tys. zł, tj. o 16,1%, niższe niż w 2019 r. (w 2019 r. były 
przeprowadzane wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do Parlamentu 
Europejskiego).  

Największą pozycję w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych (44,7%) stanowiły 
wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników22 w kwocie 44 771,6 tys. zł. Istotną pozycję 
w wydatkach bieżących jednostek budżetowych (26,1%) stanowiły także wydatki na wynagrodzenia 
bezosobowe, które zostały zrealizowane w kwocie 26 137,5 tys. zł, tj. 87,5% planu po zmianach. Były 
one niższe od wydatków na wynagrodzenia bezosobowe poniesionych w 2019 r. o 8082,7 tys. zł 
(o 23,6%). Środki wydatkowane były przede wszystkim na sfinansowanie wynagrodzeń: członków 
Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz urzędników wyborczych.  

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe sfinansowano również umowy zlecenia 
w łącznej kwocie 368,5 tys. zł (0,8% wydatków na wynagrodzenia bezosobowe), które dotyczyły 

                                                           
19  Jednostki organizacyjne w centrali KBW. 
20  Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 
21  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 
22  §§ 4010, 4040. 
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głównie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. 
Umowy obejmowały między innymi takie usługi, jak weryfikacja podpisów poparcia, obsługa i pomoc 
w rozwijaniu systemu Wparcia Organów Wyborczych. 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 11 wyniosło 488 osób i było o 34 osoby wyższe niż 
w 2019 r.  

Wydatki na wynagrodzenia w 2020 r. wyniosły 44 771,6 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. 
W porównaniu do 2019 r. były one wyższe o 3254,1 tys. zł, tj. o 7,8%. 

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikał przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia, które 
w stosunku do 2019 r. zwiększyło się o 7,5%, z 454 osób w 2019 r. do 488 osób w 2020 r. Wzrost 
zatrudnienia wynikał ze zwiększenia zakresu zadań w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego 
i z niepełnej realizacji planu zatrudnienia w 2019 r. Plan zakładał zwiększenie zatrudnienia w 2019 r. 
o 98 osób, z czego zrealizowano wzrost zatrudnienia o 45 osób. Dalszą część rekrutacji przełożono na 
2020 r., co zostało uwzględnione w planie finansowym KBW, który zakładał zatrudnienie 519 osób. 
Na koniec 2020 r. stan zatrudnienia wyniósł 504 osoby. Wzrost ten wynikał także z wypłaty 
487 osobom dodatków wyborczych ze środków rezerwy celowej przeznaczonych na wybory 
prezydenckie w kwocie 2753,5 tys. zł, tj. 471,2 zł na osobę (średniomiesięczny kwota dodatku 
wyborczego). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło 7645,4 zł i było wyższe o 24,7 zł, tj. o 0,3%, 
od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób 
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń (łącznie z dodatkami wyborczymi) wyniosło 
7618,9 zł i wzrosło o 22,2 zł w odniesieniu do roku 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zwiększyło się o 2108,3 zł, tj. o 11,4%. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia przedstawione zostały w tabeli 
stanowiącej załącznik 5.6. do niniejszej Informacji. 

Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe Krajowego Biura Wyborczego ujęte w ustawie budżetowej na 2020 r. w kwocie 
3888 tys. zł zaplanowano na realizację ośmiu zadań. W trakcie roku do planu wprowadzono cztery 
nowe zadania23, zwiększając równocześnie planowane wydatki o kwotę 1008 tys. zł. Ponadto 
w trakcie roku na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego24 zwiększono plan 
wydatków w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 tys. zł. 
Przeniesienia środków dokonano w celu zapewnienia finansowania zakupu serwerów, które miały 
zastąpić stare serwery wykorzystywane do utrzymania wewnętrznych usług teleinformatycznych. 
Po dokonaniu szacowania ustalono, że w wyniku wzrostu cen rynkowych środki zaplanowane na ten 
cel są niewystarczające. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 4946 tys. zł. 

KBW zrealizowało wszystkie 12 zadań, wydatkując na ten cel 4770,5 tys. zł, tj. 96,5% planu 
po zmianach. Tym samym odnotowano poprawę realizacji wydatków majątkowych. Wykonanie 
w 2019 r. wynosiło 62,7% planu po zmianach.  

Na inwestycje własne (w ramach rozdziału 75101) wydatkowano łącznie 3812,8 tys. zł, tj. 98,8% 
planu po zmianach. Spośród własnych inwestycji realizowano wydatki na osiem zadań, tj.: 
− zakup sprzętu i licencji bezpieczeństwa (1093 tys. zł – 99,9% planu po zmianach);  
− zakup sprzętu komputerowego i licencji dla zespołów i delegatur (169 tys. zł – 100% planu 

po zmianach; 
− zakup sprzętu i licencji na potrzeby systemów teleinformatycznych (1629 tys. zł – 99,9% planu 

po zmianach);  
− zakup sprzętu i licencji dla infrastruktury przechowywania danych (639,6 tys. zł – 99,9% planu 

po zmianach); 
− zakup licencji dla systemów intranetowych (116,2 tys. zł – 99,1% planu po zmianach); 
− kopiarki dla Krajowego Biura Wyborczego (84,1 tys. zł – 84,5% planu po zmianach);  

                                                           
23  Trzy zadania w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jedno zadanie w rozdziale 75110 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. 
24  Decyzja Szefa Krajowego Biura Wyborczego z 18 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75101, tj. zmniejszenia wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
i zwiększenia w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 tys. zł.  
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− zakupy inwestycyjne (licencje dostępowe) dla delegatur KBW (52,2 tys. zł – 59,3% planu 
po zmianach);  

− wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, modernizacja pomieszczeń biurowych 
w siedzibie Delegatury KBW w Sieradzu (29,8 tys. zł – 43,5% planu po zmianach).  

W rozdziale 75107 – obejmującym zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
wyborów prezydenckich, zrealizowano wydatki majątkowe na spoty wyborcze, oprogramowanie 
oraz zakup sprzętu i licencji bezpieczeństwa sieci na kwotę 658,7 tys. zł, tj. 93% planu po zmianach. 

W ramach rozdziału 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na specjalistyczne 
oprogramowanie wydatkowano 299 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach. 

Wydatki związane z zapobieganiem epidemii COVID-19 

Wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19 w 2020 r. w centrali KBW 
wyniosły 86,5 tys. zł. Z kwoty tej na zakup tabletów i notebooków dla pracowników świadczących 
pracę w formie zdalnej wydatkowano 56,9 tys. zł, na zakup maseczek ochronnych – 25 tys. zł, płynów 
odkażających, rękawiczek ochronnych i opryskiwacza – 4,6 tys. zł. W delegaturach KBW w Krośnie, 
Zamościu i Tarnobrzegu wydatki wyniosły 13 tys. zł i dotyczyły między innymi zakupu środków 
dezynfekujących, a także laptopa i kamer internetowych (Delegatura KBW w Tarnobrzegu), routera, 
opłaty za dodatkowe łącze internetowe oraz zwiększenie prędkości Internetu (Delegatura KBW 
w Zamościu). 

W centrali KBW w związku z częściowym przejściem na tryb pracy zdalnej powstały oszczędności 
w kwocie 56,7 tys. zł, które wynikały z mniejszych wydatków na zakup artykułów spożywczych 
(woda, kawa, dodatki), materiałów biurowych oraz usług transportowych. W delegaturach 
w Zamościu i w Tarnobrzegu oszczędności wyniosły 3,6 tys. zł i dotyczyły podróży służbowych 
krajowych i zakupu energii elektrycznej.  

W centrali KBW średniomiesięczny udział procentowy pracowników wykonujących zadania w trybie 
zdalnym w okresie od marca do grudnia 2020 r. wynosił 69,5% (od 45,4% w marcu 2020 r. do 86,9% 
w kwietniu 2020 r.). W Delegaturze KBW w Krośnie pracę w formie zdalnej świadczyło 
w poszczególnych miesiącach, z wyjątkiem lipca, od 4% pracowników (w sierpniu) do 58,9% 
(w listopadzie). W Delegaturze KBW w Tarnobrzegu praca w formie zdalnej była wykonywania 
od marca do czerwca i od października do grudnia, średniomiesięcznie od 16,3% w czerwcu 
do 92,3% w kwietniu. W Delegaturze KBW w Zamościu pracę zdalną wykonywało 90% pracowników 
w okresie od marca do maja, 10% w lipcu i 89% w okresie od października do grudnia. 

Nadzór i kontrola  

Szef Krajowego Biura Wyborczego prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
budżetu w części 11, według zasad określonych w art. 175 ust. 1 i 2 ufp, oraz nadzór nad 
wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa w części 11 – Krajowe Biuro 
Wyborcze. W 2020 r. przeprowadzano okresowe oceny przebiegu wykonania zadań i realizacji planu 
finansowego Krajowego Biura Wyborczego na podstawie sporządzonych przez jednostki 
organizacyjne KBW sprawozdań budżetowych oraz na podstawie kwartalnych informacji 
o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu państwa, sporządzanych i przekazywanych przez 
dyrektorów KBW. Także kontrole przeprowadzone w delegaturach KBW w Krośnie, Tarnobrzegu 
i Zamościu nie wykazały nieprawidłowości wpływających na ocenę nadzoru dysponenta części 11. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych łącznych 
sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze i sprawozdań 
jednostkowych centrali KBW oraz delegatur KBW w Krośnie, Tarnobrzegu i Zamościu: 
− 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). 

Kontrolą objęto również sprawozdania 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).  
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Sprawozdania łączne zostały prawidłowo sporządzone przez dysponenta części 11 na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (centrali i delegatur KBW). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych centrali KBW (dysponent trzeciego stopnia) oraz delegatur KBW w Krośnie, 
Tarnobrzegu i Zamościu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości, które wskazywałyby, że stosowany system kontroli zarządczej nie zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowości sporządzania sprawozdań, a w Delegaturze KBW w Krośnie 
także rzetelności sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

3.4. KSIĘGI RACHUNKOWE  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono w Delegaturze KBW w Krośnie 
w oparciu o przegląd analityczny25 oraz wylosowaną próbę 46 zapisów księgowych26, uzupełnioną 
doborem celowym sześciu zapisów księgowych o łącznej wartości 149,5 tys. zł. Stwierdzono, że 
zapisy księgowe zostały dokonane zgodnie z odpowiadającymi im dowodami księgowymi oraz 
prawidłowo ujęte we właściwych okresach sprawozdawczych i na właściwych kontach. W wyniku 
zbadania zapisów za okres od stycznia do lutego 2021 r., pod kątem roku księgowania w powiązaniu 
z datą operacji, nieprawidłowości nie stwierdzono27. 

 

                                                           
25  Przeglądem analitycznym ksiąg objęto 3752 zapisy księgowe, tj. wszystkie dokonane w 2020 r. 
26  Przy użyciu programu Pomocnik kontrolera wersja 5.7. 
27  Powyższe stwierdzono na podstawie badania losowo wybranych 88 zapisów o łącznej wartości 235,1 tys. zł za okres 

styczeń-luty 2021 r.  
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Ocena kontrolowanej działalności przedstawiona została w wystąpieniach pokontrolnych 
skierowanych do Szefa Krajowego Biura Wyborczego (13 kwietnia 2021 r.) oraz do dyrektorów trzech 
delegatur KBW (w Zamościu 19 marca 2021 r., w Tarnobrzegu i Krośnie 29 marca 2021 r.). 

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych w wystąpieniach skierowanych 
do Szefa KBW i do dyrektorów delegatur KBW. 
Szef KBW i dyrektorzy delegatur KBW nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 11  
-KRAJOWE BIURO WYBORCZE 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 

Udział 
w wydatkach 

części 
ogółem 

  

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

  

Wydatki budżetu 
państwa  

w tym, 
  

Dochody 

wydatki 
na wynagro- 

dzenia  
wg Rb-70 

    
 

  tys. zł % 

  1. Biała Podlaska 9,00 0,0 3 840,4 808,0 0,9 

  2. Białystok 7,94 0,0 6 096,4 741,0 1,4 

  3. Bielsko-Biała 11,00 12,1 11 403,7 883,5 2,7 

  4. Bydgoszcz 10,00 0,0 9 563,9 836,3 2,2 

  5. Chełm 8,53 0,7 3 837,9 702,0 0,9 

  6. Ciechanów 8,50 0,0 4 343,4 795,2 1,0 

  7. Częstochowa 7,98 0,1 5 490,8 682,2 1,3 

  8. Elbląg 8,50 0,3 5 720,7 686,7 1,3 

  9. Gdańsk 9,00 0,0 8 092,2 824,2 1,9 

  10. Gorzów Wlkp. 8,19 0,0 4 099,7 676,1 1,0 

  11. Jelenia Góra 7,98 0,0 5 637,5 669,7 1,3 

  12. Kalisz 9,15 0,3 6 006,0 777,7 1,4 

  13. Katowice 10,71 0,1 16 886,6 971,7 3,9 

  14. Kielce 12,88 1,8 12 356,5 1 159,2 2,9 

  15. Konin 8,50 21,5 6 899,2 730,6 1,6 

  16. Koszalin 9,20 0,6 6 174,5 917,2 1,4 

  17. Kraków 12,30 6,1 15 023,9 1 106,1 3,5 

  18. Krosno 7,56 0,0 5 687,6 660,9 1,3 

  19. Legnica 9,08 0,0 3 925,3 754,0 0,9 

  20. Leszno 6,50 0,0 3 209,7 557,9 0,7 

  21. Lublin 10,00 0,1 11 562,2 893,6 2,7 

  22. Łomża 8,50 0,0 3 880,3 711,7 0,9 

  23. Łódź 11,81 0,0 11 210,0 1 089,1 2,6 

  24. Nowy Sącz 9,00 0,0 8 753,4 789,5 2,0 

  25. Olsztyn 9,79 0,0 8 027,3 877,0 1,9 

  26. Opole 11,30 0,0 10 157,7 1 004,9 2,4 

  27. Ostrołęka 7,77 0,0 4 799,5 683,1 1,1 

  28. Piła 6,75 0,9 3 998,0 567,7 0,9 

  29. Piotrków Tryb. 7,33 0,0 4 081,5 729,7 0,9 

  30. Płock 7,25 0,0 5 392,9 639,7 1,3 
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31. Poznań 6,18 4,6 8 221,8 552,7 1,9 

 
 

32. Przemyśl 7,37 0,3 4 844,6 671,7 1,1 

  33. Radom 9,00 0,1 7 248,4 808,8 1,7 

  34. Rzeszów 9,51 0,3 7 216,6 773,5 1,7 

  35. Siedlce 8,70 1,0 6 198,9 753,5 1,4 

  36. Sieradz 6,83 0,0 4 321,0 600,1 1,0 

  37. Skierniewice 8,00 0,0 3 672,6 601,9 0,9 

  38. Słupsk 12,00 0,0 10 256,2 959,1 2,4 

  39. Suwałki 8,00 0,0 3 124,4 694,3 0,7 

  40. Szczecin 7,00 11,8 8 235,3 590,4 1,9 

  41. Tarnobrzeg 8,20 0,0 5 624,4 653,3 1,3 

  42. Tarnów 8,25 9,0 5 668,4 693,5 1,3 

  43. Toruń 7,00 1,0 5 827,7 617,3 1,4 

  44. Wałbrzych 8,54 0,0 6 057,9 725,1 1,4 

  45. Warszawa 12,33 0,0 17 726,7 1 234,4 4,1 

  46. Włocławek 8,00 0,0 5 123,6 669,6 1,2 

  47. Wrocław 10,42 0,1 8 775,3 943,8 2,0 

  48. Zamość 9,70 0,0 5 849,6 825,5 1,4 

  49. Zielona Góra 8,00 0,0 5 982,4 729,5 1,4 

  
 

RAZEM delegatury: 435,03 72,8 346 134,5 38 023,9 80,4 

  50. Centrala KBW 52,77 0,4 83 844,3 6 747,7 19,6 

  
 

Ogółem 487,80 73,2 429 978,8 44 771,6 100,0 
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5.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 

działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Krajowe Biuro Wyborcze  
- centrala 

Magdalena Pietrzak  
Szef Krajowego Biura 
Wyborczego 

P Departament Budżetu 
i Finansów 

2. Delegatura Krajowego Biura 
Wyborczego w Krośnie 

Leszek Bąk  
Dyrektor Delegatury 
KBW w Krośnie 

P Delegatura NIK  
w Rzeszowie  

3. Delegatura Krajowego Biura 
Wyborczego w Tarnobrzegu 

Elżbieta Koziarska 
Dyrektor Delegatury 
KBW w Tarnobrzegu 

P Delegatura NIK  
w Rzeszowie 

4. Delegatura Krajowego Biura 
Wyborczego w Zamościu 

Anna Chrzan  
Dyrektor Delegatury 
KBW w Zamościu 

P Delegatura NIK  
w Lublinie 

* Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna 
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5.3. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 11 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE 
Oceny wykonania budżetu w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze dokonano, stosując kryteria28 
oparte na wskaźnikach wartościowych, opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku29. 

Dochody (D)30:      73,2 tys. zł 

Wydatki (W):      429 978,8 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     429 978,8 tys. zł   

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0,0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna 

Łączna ocena ŁO31:      (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna  

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

                                                           
28  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
29  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
30  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane 

dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza), nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy 
ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

31  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 11 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1 Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 11 – Krajowe Biuro 
Wyborcze, z tego: 131,1 10,0 73,2 55,8 732,0 

1. 
dział 751 Urzędy naczelnych organów  
władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa 

131,1 10,0 73,2 55,8 732,0 

1.1. 
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

39,6 10,0 21,2 53,5 212,0 

1.1.1. § 0870 Wpływy ze sprzedaży  
składników majątkowych 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz  
płatności wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

1.1.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,2 0,0 0,1 50,0 0,0 

1.1.4. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 26,1 0,0 2,7 10,3 0,0 

1.1.5. § 0950 Wpływy z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów 8,4 0,0 12,3 146,4 0,0 

1.1.6. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4,6 10,0 0,1 2,2 1,0 

1.1.7. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji  
wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 

1.1.8. § 2950 Wpływy ze zwrotów  
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,2 0,0 2,1 1 050,0 0,0 

1.2. rozdz. 75107 Wybory Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

1.2.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

1.2.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

1.3. rozdz. 75108 Wybory do Sejmu 
i Senatu 0,7 0,0 27,7 3 957,1 0,0 

1.3.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
 z lat ubiegłych 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 

1.3.2. § 0950 - Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzysta  
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 

1.4. 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw oraz 
referenda gminne, powiatowe 
 i wojewódzkie 

90,6 0,0 12,9 14,2 0,0 

1.4.1. 

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

2,2 0,0 0,1 4,5 0,0 

1.4.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 
wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości 

24,1 0,0 1,1 4,6 0,0 

1.4.4. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzysta  
dotacji oraz płatności 64,0 0,0 11,7 18,3 0,0 

1.5. rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu  
Europejskiego 0,2 0,0 11,0 5 500,0 0,0 

1.5.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

1.5.4. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzysta  
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.5. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 11 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1 

Budżet 
po 

zmianach 

Wykonanie 
 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze, z tego: 410 666,3 80 608,0 444 301,0 429 978,8 104,7 533,4 96,8 

1. 

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

410 666,3 80 608,0 444 301,0 429 978,8 104,7 533,4 96,8 

1.1. 

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

73 666,4 80 608,0 77 219,0 76 316,8 103,6 94,7 98,8 

1.1.1. 

§ 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na real. zadań 
bież. z zakresu adm. 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom 

7 583,6 7 650,0 7 650,0 7 551,4 99,6 98,7 98,7 

1.1.2. 
§ 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

83,0 77,0 86,8 59,0 71,1 76,6 68,0 

1.1.3. 
§ 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki32 

0,0 6 800,0 6 721,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 38 378,3 40 806,0 39 253,1 39 234,5 102,2 96,1 100,0 

1.1.5. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 2 246,0 3 000,0 2 788,0 2 783,5 123,9 92,8 99,8 

1.1.6. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 6 899,5 7 800,0 7 076,8 7 051,1 102,2 90,4 99,6 

1.1.7. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 697,0 1 017,0 721,5 716,8 102,8 70,5 99,3 

1.1.8. 

§ 4140 Wpłaty  
na Państwowy Fundusz  
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

73,0 0,0 82,9 82,9 113,6 0,0 100,0 

1.1.9. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 7 236,4 7 762,0 7 320,3 7 296,0 100,8 94,0 99,7 

1.1.10. § 4190 Nagrody 
konkursowe 5,1 0,0 7,1 7,0 137,3 0,0 98,6 

1.1.11. § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia 1 502,6 0,0 0,0 993,9 66,1 0,0 0,0 

1.1.12. § 4220 Zakup środków 
żywności 65,5 0,0 0,0 35,6 54,4 0,0 0,0 

1.1.12. § 4260 Zakup energii 670,3 0,0 0,0 747,3 111,5 0,0 0,0 

1.1.13. § 4270 Zakup usług 
remontowych  180,5 267,0 203,0 173,5 96,1 65,0 85,5 

1.1.14. § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 27,4 0,0 0,0 23,0 83,9 0,0 0,0 

1.1.15. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 2 802,2 0,0 0,0 3 124,7 111,5 0,0 0,0 

                                                           
32  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. 
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1.1.16. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu 
do sieci Internet 

409,8 0,0 0,0 446,3 108,9 0,0 0,0 

1.1.17. § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 1,5 0,0 0,0 2,0 133,3 0,0 0,0 

1.1.18. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

182,6 0,0 0,0 242,4 132,7 0,0 0,0 

1.1.19. 

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

652,0 0,0 0,0 722,1 110,8 0,0 0,0 

1.1.20. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 337,8 418,0 272,3 230,8 68,3 55,2 84,8 

1.1.21. § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 14,7 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.22. § 4430 Różne opłaty  
i składki 53,9 104,0 98,0 52,5 97,4 50,5 53,6 

1.1.23. 
§ 4440 Odpisy  
na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

623,7 805,0 839,9 813,2 130,4 101,0 96,8 

1.1.24. § 4480 Podatek  
od nieruchomości 46,5 54,0 49,9 46,5 100,0 86,1 93,2 

1.1.25. § 4510 Opłata na rzecz 
budżetu państwa 0,9 4,0 2,9 0,6 66,7 15,0 20,7 

1.1.26. 
§ 4520 Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

29,6 33,0 37,9 29,4 99,3 89,1 77,6 

1.1.27. 
§ 4540 Składki  
do organizacji 
międzynarodowych 

7,7 10,0 10,0 8,1 105,2 81,0 81,0 

1.1.28. 
§ 4610 Koszty 
postępowania sądowego  
i prokuratorskiego 

2,6 13,0 28,0 10,1 388,5 77,7 36,1 

1.1.29. 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

68,9 78,0 31,4 19,8 28,7 25,4 63,1 

1.1.30. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

134,5 100,0 100,0 29,8 22,2 29,8 29,8 

1.1.31. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 649,3 3 788,0 3 838,0 3 783,0 142,8 99,9 98,6 

1.2. 
rozdział 75107 Wybory 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

97,0 0,0 358 517,7 348 481,9 359 259,7 0,0 97,2 

1.2.1. 

§ 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na real. zadań 
bież. z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 

0,0 0,0 265 370,0 258 518,1 0,0 0,0 97,4 

1.2.2. § 2970 Różne przelewy 0,0 0,0 57 000,0 56 534,4 0,0 0,0 99,2 

1.2.3. § 3030 Różne wydatki  
na rzecz osób fizycznych 0,0 0,0 359,1 337,6 0,0 0,0 94,0 

1.2.4. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0,0 0,0 12 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 0,0 0,0 2 781,8 2 753,5 0,0 0,0 99,0 

1.2.6. 
§ 4110 Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

0,0 0,0 565,7 509,2 0,0 0,0 90,0 

1.2.7. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 0,0 0,0 71,1 51,3 0,0 0,0 72,2 

1.2.8. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 0,0 0,0 19 307,3 17 473,7 0,0 0,0 90,5 
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1.2.9. § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia  0,0 0,0 0,0 1 365,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10. § 4220 Zakup środków 
żywności 0,0 0,0 0,0 63,2 0,0 0,0 0,0 

1.2.11. § 4260 Zakup energii 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 

1.2.12. § 4270 Zakup usług 
remontowych  0,0 0,0 54,4 14,4 0,0 0,0 26,5 

1.2.13. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 0,0 0,0 0,0 10 020,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu 
do sieci Internet 

0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 

1.2.15. § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 

1.2.16. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0,0 0,0 0,0 101,4 0,0 0,0 0,0 

1.2.17. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 0,0 0,0 85,0 23,4 0,0 0,0 27,5 

1.2.18. 
§ 4520 Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.19. 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.20. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

97,0 0,0 708,0 658,7 679,1 0,0 93,0 

1.3. rozdział 75108 Wybory  
do Sejmu i Senatu 168 983,9 0,0 2 532,3 1 432,9 0,8 0,0 56,6 

1.3.1. 

§ 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na real. zadań 
bież. z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 

139 504,7 0,0 199,2 64,0 0,0 0,0 32,1 

1.3.2. § 3030 Różne wydatki  
na rzecz osób fizycznych 310,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. 
§ 4110 Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.5. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.6. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 11 302,9 0,0 2 305,3 1 351,1 12,0 0,0 58,6 

1.3.7. § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia  535,3 0,0 0,0 5,4 1,0 0,0 0,0 

1.3.8. § 4220 Zakup środków 
żywności 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.9. § 4260 Zakup energii 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.10. § 4270 Zakup usług 
remontowych  12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.11. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 16 312,9 0,0 0,0 11,8 0,1 0,0 0,0 

1.3.12. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu 
do sieci Internet 

21,6 0,0 0,0 0,6 2,8 0,0 0,0 

1.3.13. § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.14. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.15. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 142,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.16. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

652,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

rozdział 75109 Wybory 
do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, 
wybory wójtów, 
burmistrzów 
i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

8 384,7 0,0 5 690,2 3 431,1 40,9 0,0 60,3 

1.4.1. 

§ 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na real. zadań 
bież. z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zlecanych gminom 

5 060,1 0,0 3 814,8 2 433,9 48,1 0,0 63,8 

1.4.2. 

§ 2110 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące  
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0,0 0,0 911,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. 
§ 4110 Składki  
na ubezpieczenia 
społeczne 

0,6 0,0 0,0 0,1 16,7 0,0 0,0 

1.4.5. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 2 720,8 0,0 907,7 311,5 11,4 0,0 34,3 

1.4.6. § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia  22,7 0,0 0,0 284,3 1 252,4 0,0 0,0 

1.4.7. § 4220 Zakup środków 
żywności 3,2 0,0 0,0 2,4 75,0 0,0 0,0 

1.4.8. § 4260 Zakup energii 2,3 0,0 0,0 2,2 95,7 0,0 0,0 

1.4.9. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 189,6 0,0 0,0 126,7 66,8 0,0 0,0 

1.4.10. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu 
do sieci Internet 

280,1 0,0 0,0 254,6 90,9 0,0 0,0 

1.4.11. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 28,0 0,0 56,0 15,4 55,0 0,0 27,5 

1.5. 
Rozdział 75110 Referenda 
ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

0,0 0,0 300,0 299,0 0,0 0,0 99,7 

1.5.1. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 0,0 300,0 299,0 0,0 0,0 99,7 

1.6. 
rozdział 75113 Wybory 
do Parlamentu 
Europejskiego 

159 534,3 0,0 41,8 17,1 0,0 0,0 40,9 

1.6.1. 

§ 2010 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na real. zadań 
bież. z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zlecanych gminom 

134 911,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. § 3030 Różne wydatki  
na rzecz osób fizycznych 166,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 893,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4. 
§ 4110 Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

189,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0 
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1.6.5. § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.6. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 12 960,1 0,0 41,5 16,9 0,1 0,0 40,7 

1.6.7. § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia  1 155,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.8. § 4220 Zakup środków 
żywności 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.9. § 4260 Zakup energii 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.10. § 4270 Zakup usług 
remontowych  13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.11. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 8 411,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

1.6.12. 

§ 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych, 
w tym usług dostępu 
do sieci Internet 

27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.13. § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.14. 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.15. § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.16. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 11 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

Przeciętne 
zatrud- 
nienie  

wg Rb-702 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701 

Przeciętne  
miesięczne 
wynagro- 

dzenie 
brutto  

na 1 
pełnozatrud-

nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-702 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701 

Przeciętne  
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto  

na 1 pełnoza-
trudnionego 

8:5 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Dział 751 Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

454 41 517,5 7 620,7 488 44 771,6 7 645,4 100,3 

 status 01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

453 41 295,8 7 596,7 487 44 524,6 7 618,9 100,3 

status 02 – osoby 
zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 

1 221,7 18 475,0 1 247,0 20 583,3 111,4 

1.1. 
Rozdział 75101 Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej 

454 40 624,2 7 456,7 488 42 018,1 7 175,2 96,2 

 status 02 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

453 40 402,5 7 432,4 487 41 771,1 7 147,7 96,2 

status 02 – osoby 
zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 

1 221,7 18 475,0 1 247,0 20 583,3 111,4 

1.2. Rozdział 75107 Wybory 
Prezydenta RP 0 0,0 0,0 487 2 753,5 471,2 0,0 

 

status 02 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

0 0,0 0,0 487 2 753,5 471,2 0,0 

status 02 – osoby 
zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Rozdział 75113 Wybory do 
Parlamentu Europejskiego 453 893,3 164,3 0 0,0 0,0 0,0 

 
status 02 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

453 893,3 164,3 0 0,0 0,0 0,0 

 
status 02 – osoby 
zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

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 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1584 ze zm.), 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 z dnia 9 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.   
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5.7. 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. Szef Krajowego Biura Wyborczego 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
9. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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