
Ocena wykonania budżetu KNF za 2013 rok przez NIK 

 

Najwyższa Izba Kontroli w dniach od 8 stycznia 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. 
przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 70 Komisja Nadzoru 
Finansowego.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonanie budżetu państwa w 2013 roku 
w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego. 

Pozytywną ocenę uzasadnia rzetelne ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów, 
dokonywanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem, w granicach kwot określonych w planie 
finansowym oraz rzetelne ich dokumentowanie. Pozytywnie oceniono także planowanie 
dochodów i wydatków. 

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 2013 r. w wysokości 127.131,6 tys. zł, co 
stanowiło 60,6% kwoty planowanej. Niskie wykonanie dochodów było związane ze 
specyficzną formą finansowania kosztów działalności Komisji i Urzędu Komisji, która polega 
na tym, że podmioty nadzorowane w trakcie roku budżetowego wnoszą zaliczkowe wpłaty na 
poczet kosztów nadzoru, które są rozliczane po zakończeniu roku budżetowego. Zaliczki 
wniesione przez podmioty nadzorowane w roku 2012 okazały się wyższe od kosztów nadzoru 
poniesionych w roku 2012 łącznie o 115.053,7 tys. zł. Kwota ta została zwrócona podmiotom 
w roku 2013, co wpłynęło na niskie łączne wykonanie dochodów. 

Wydatki zrealizowane w 2013 r. wyniosły 187.784,0 tys. zł, tj. 94,4% limitu ustawowego. 
Środki publiczne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 19,7% zrealizowanych 
wydatków oraz badania analitycznego ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone 
były prawidłowo. Pozytywną ocenę uzasadnia także skuteczność funkcjonowania systemu 
rachunkowości i mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych 
i gospodarczych. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie roczne sprawozdania budżetowe za 2013 r.: 

- Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, 

- Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 

- Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 

- roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 

oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2013 r.: 

– Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 

– Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

Sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych w rozporządzeniach Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej2, z dnia 4 
marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
                                                            
1 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2013  r. Najwyższa  Izba Kontroli stosuje 3‐stopniową skalę ocen: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna 
2 Dz. U z 2014 r. poz. 119 



operacji finansowych3 oraz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym4. 

Sprawozdanie przekazuje prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności 
i zobowiązań w 2013 r., sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych zostało ocenione pozytywnie. 

                                                            
3 Dz. U. Nr 43, poz. 247 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 298, poz. 1766 


