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W większości państw funkcjonują współ-
cześnie stałe wyspecjalizowane ogólno-
krajowe organy powołane do organizacji 
i nadzoru nad przebiegiem wyborów do 
parlamentu i innych organów przedstawi-
cielskich oraz referendów (podmioty za-
rządzające wyborami). W poszczególnych 
krajach mają one różne miejsce w systemie 
organów państwa, różne uprawnienia i obo-
wiązki oraz są rozmaicie zorganizowane. 

Obok tego są też państwa, w których wy-
borami zarządzają organy administracji 
rządowej lub – rzadziej – sądy, występu-
ją także rozwiązania mieszane1.

Zakres kontroli
Niemal wszystkie najwyższe organy kontroli 
państw Unii Europejskiej mają prawo do kon-
troli podmiotów zarządzających wyborami2:
• Austria 

Organy wyborcze stanowią część mi-
nisterstwa spraw wewnętrznych. Izba 

Praktyka w państwach Unii Europejskiej

Kontrola podmiotów 
zarządzających wyborami

Podmioty zarządzające wyborami są niemal zawsze jednostkami państwo-
wymi. Ich działalność, w tym wykonanie budżetu, z reguły podlega ocenie  
przez najwyższy organ kontroli. Obok przeprowadzania kontroli finan so-
wej/prawidłowości, coraz częściej ma miejsce kontrola wykonania zadań, 
zwłaszcza co do wykorzystania środków na systemy informatyczne insta-
lowane dla umożliwienia szybkiego oraz niezawodnego obliczania i prze-
kazywania wyników głosowania.

1 Zob. przegląd podmiotów zarządzających wyborami w 148 krajach: R. López-Pinto: Electoral Management 
Bodies as Institutions of Governance, United Nations Development Programme, New York 2000, <http://
www.eods.eu/library/UNDP.Electoral%20Management%20Bodies%20as%20Institutions%20of% 
20Governance.pdf>; zob. też P. Jakubowski: Modele administracji wyborczej – przegląd rozwiązań praw-
nych w wybranych krajach, „Przegląd Sejmowy” nr 6(125)/2014.

2 Na podstawie informacji otrzymanych od tych organów w okresie od lipca do września 2015 r. 
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Obrachunkowa ma prawo ich kontroli  
(zarówno finansowej, jak i wykonania 
zadań) w odniesieniu do wyborów do par-
lamentu federalnego, parlamentów krajo-
wych i organów gmin, które liczą ponad 
10 tysięcy mieszkańców. Kontrola prawi-
dłowości wyborów należy natomiast do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
• Belgia 

Sprawy wyborów leżą w kompeten-
cjach ministerstwa spraw wewnętrznych. 
Trybunał Obrachunkowy może je kontro-
lować zarówno w zakresie kontroli finan-
sowej, jak i wykonania zadań.
• Bułgaria 

Na podstawie Kodeksu wyborczego 
Centralna Komisja Wyborcza jest orga-
nem państwa, który przeprowadza wszyst-
kie rodzaje wyborów; jest ona dysponen-
tem budżetu pierwszego stopnia. Zgodnie 
z ustawą, Izba Obrachunkowa przepro-
wadza kontrolę działalności oraz wyko-
nania budżetu państwa i innych zasobów 
publicznych, może zatem kontrolować  
Komisję.
• Chorwacja 

Mandat Państwowego Urzędu Kontroli 
obejmuje kontrolę Państwowej Komisji 
Wyborczej zarówno w zakresie kontro-
li finansowej, jak i kontroli wykonania 
zadań. Urząd corocznie przeprowadza 
kontrolę sprawozdań finansowych i wy-
konania budżetu przez Komisję, nato-
miast nie prowadzono dotąd kontroli 
wykonania zadań dotyczących jej dzia-
łalności.
• Czechy 

Najwyższy Urząd Kontrolny ma prawo 
kontrolowania organu wyborczego w za-
kresie kontroli finansowej i kontroli wy-
konania zadań. 

• Dania 
Za wykonanie zadań związanych z wy-

borami i referendami na wszystkich szcze-
blach i za sprawy subsydiowania partii po-
litycznych odpowiada Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Zdrowia, które Urząd 
Kon troli Państwowej kontroluje na ogól-
nych zasadach.
• Estonia 

Urząd Kontroli Państwowej ma ogra-
niczone prawo do kontroli Krajowego 
Komitetu Wyborczego, natomiast ma prawo 
kontrolować Kancelarię Riigikogu (parla-
mentu), która zapewnia obsługę Komitetu. 
• Holandia 

Organizowanie wyborów do organów 
przedstawicielskich (na wszystkich szcze-
blach) jest zadaniem Rady Wyborczej – or-
ganu zasadniczo niezależnego, choć dzia-
łającego w ramach Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Spraw Królestwa. Pań-
stwowa Izba Obrachunkowa ma upraw-
nienia do kontroli Ministerstwa (a w tym 
– Rady), z tym że podobnie jak w wypad-
ku innych resortów, kontrola finansowa 
jest przeprowadzana głównie przez audy-
torów wewnętrznych Ministerstwa. 
• Luksemburg 

Trybunał Obrachunkowy nie ma prawa 
kontroli organów wyborczych, gdyż pod-
mioty te podlegają nadzorowi sądów, zaś 
wydatki na ich funkcjonowanie są pokry-
wane z budżetów jednostek samorządu te-
rytorialnego (również w przypadku wy-
borów ogólnopaństwowych). 
• Łotwa 

Urząd Kontroli Państwowej może kon-
trolować działalność Centralnej Komisji 
Wyborczej w pełnym zakresie, jednak 
w praktyce ogranicza się do kontroli fi-
nansowej z elementami kontroli zgodności. 
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Komisja jest niewielką instytucją, która 
zajmuje się tylko jednym obszarem. Jej 
budżet nie jest duży, bowiem wydatki 
na szczeblu lokalnym są ujęte w budże-
tach jednostek samorządu terytorialnego.  
Poza tym w dotychczas przeprowadzo-
nych kontrolach nie ujawniono istotne-
go ryzyka, które uzasadniałoby przepro-
wadzenie odrębnej kontroli, na przykład 
kontroli wykonania zadań. 
• Niemcy 

Zadania federalnego urzędnika wybor-
czego (Bundeswahlleiter) wykonuje pre-
zes Federalnego Urzędu Statystycznego, 
który wraz z całym Urzędem podlega fe-
deralnemu ministrowi spraw wewnętrz-
nych, przez co jego działalność podlega 
kontroli Federalnej Izby Obrachunkowej 
na zasadach ogólnych. 
• Polska 

Stałym najwyższym organem właści-
wym w sprawach przeprowadzania wy-
borów (do Sejmu i Senatu, Prezydenta 
RP, do organów samorządu terytorialne-
go i Parlamentu Europejskiego) oraz re-
ferendów (ogólnokrajowych i lokalnych) 
jest Państwowa Komisja Wyborcza. Organ 
ten jest całkowicie niezależny. Kontroli 
NIK podlega Krajowe Biuro Wyborcze 
– aparat pomocniczy Państwowej Komisji 
Wyborczej, do którego należy zapewnienie 
warunków organizacyjno-administracyj-
nych, finansowych i technicznych, zwią-
zanych z organizacją i przeprowadzaniem 

wyborów i referendów. Biuro dysponuje 
środkami budżetu państwa na wymienio-
ne cele3. W ramach kontroli wykonania bu-
dżetu państwa NIK corocznie przeprowa-
dza kontrolę Krajowego Biura Wyborczego, 
jak również przeprowadza kontrole wy-
konania niektórych jego zadań. 
• Portugalia 

Trybunał Obrachunkowy ma prawo 
kontroli prawidłowości i wykonania zadań 
Krajowej Komisji Wyborczej (Comissão 
Nacional de Eleições). Ostatnio Trybunał 
przeprowadził kontrolę Komisji w latach 
2012–2013. Była to kontrola finansowa, 
ukierunkowana na badanie rachunków do-
chodów i wydatków Komisji wraz z oceną 
prawidłowości i legalności transakcji bę-
dących ich podstawą4.
• Słowacja 

Podmiotem zarządzającym wyborami 
jest Urząd Statystyczny, który jako ciało 
rządowe podlega kontroli Najwyższego 
Urzędu Kontrolnego w pełnym zakre-
sie. Dotychczasowe kontrole dotyczyły 
wykonania budżetu państwa i były prze-
prowadzane co kilka lat (ostatnio w 2010 
i 2014 r.).
• Węgry 

Krajowy Urząd Wyborczy stanowi od-
rębną jednostkę – umieszczoną w budże-
cie państwa w rozdziale „Zgromadzenie 
Narodowe” – która podlega kontroli 
Państwowej Izby Obrachunkowej. Urząd 
jest objęty coroczną kontrolą wykonania 

3 A. Bisztyga: Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego  
Biura Wyborczego, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, redakcja: B. Banaszak, A. Bisztyga  
i A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.

4 Auditoria à Comissão Nacional de Eleições. 2010, Tribunal de Contas, Lisboa, 2013, <http://www.tcontas.pt 
/pt/actos/rel_auditoria/2013/2s/audit-dgtc-rel002-2013-2s.pdf>.
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budżetu państwa, natomiast nie było dotąd 
odrębnych kontroli jego działalności.
• Włochy 

Trybunał Obrachunkowy przedkła-
da przwodniczacym obu izb parlamentu 
raport z kontroli wydatków na przepro-
wadzenie wyborów. Kontrola jest szcze-
gółowa i polega na sprawdzeniu legalno-
ści wydatków, ich zgodności z rodzajami 
wydatków określonych w art. 11 ustawy 
nr 515/93 oraz prawidłowości i rzetelno-
ści wszystkich dokumentów, które są ich 
podstawą, a także sprawdzeniu prawidło-
wości środków zgromadzonych przez par-
tie polityczne na potrzeby kampanii wy-
borczej. Do przeprowadzenia tej kontroli  
Trybunał tworzy odrębną jednostkę or-
ganizacyjną5. 

Rozwój kontroli wykonania zadań
Obok tradycyjnej kontroli podmiotów za-
rządzających wyborami z punktu widze-
nia legalności ich działania, w niektórych 
krajach najwyższe organy kontroli prze-
prowadzają kontrole wykonania zadań: 
• Urząd Kontroli Państwowej Litwy, dzia-

łając na wniosek parlamentarnej Komi-
sji Kontroli, przeprowadził w 2013 r. 
szeroką kontrolę organizacji i przebie-
gu wyborów oraz referendów w latach 

2008–2012 (niektóre ustalenia i wnio-
ski – patrz ramka na s. 99)6. 

• W Polsce w 2003 r., podczas kontroli 
wykorzystania środków na obsługę in-
formatyczną wyborów samorządowych, 
NIK oceniła planowanie oraz organiza-
cję i zarządzanie projektem informa-
tycznym, jego finansowanie, tworzenie 
oprogramowania i konfiguracji systemu 
informatycznego. Wobec nieprawidło-
wego działania systemu informatyczne-
go w wyborach samorządowych w li-
stopadzie 2014 r. (kiedy nastąpiło bli-
sko tygodniowe opóźnienie w podaniu 
wyników I tury głosowania), na przeło-
mie 2014 i 2015 r. NIK przeprowadzi-
ła kontrolę, której celem był ustalenie, 
czy Krajowe Biuro Wyborcze budowało 
system informatyczny w sposób zgod-
ny z prawem, rzetelny, celowy i gospo-
darny7.

• Trybunał Obrachunkowy Słowenii skon-
trolował w 2014 r. działalność wybranych 
aspektów funkcjonowania Państwowej 
Komisji Wyborczej (Državna volilna ko-
misija) (wynagrodzenia pracowników 
i inne koszty osobowe, wydatki i inwe-
stycje w 2011 r.) w ramach szerszej ho-
ryzontalnej kontroli organów państwa 
niepodlegających rządowi8.

5 Collegio di controllo sulle spese elettorali. Zob. szczegółowy (455 stron) raport nt. kontroli wyborów do 
Izby Deputowanych i Senatu w 2013 r. (w jęz. włoskim), <www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/ 
_documenti/controllo/controllo_spese_elettorali/delibera_cse_14_2013.pdf>.

6 Executive summary of public audit report “Organization and implementation of elections”, 22 November 
2013, No. VA-P-10-1-18, <http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos_en.aspx?tipas=15>; Press Release  
02/12/2013, „National Audit Office: elections could be organised more efficiently“,    
<http://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai_en.aspx?id=17846>.

7 Zob. B. Moszczyńska: Wykorzystanie środków budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów (arty-
kuł w tym numerze „Kontroli Państwowej“, s. 102-114).

8 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov, Ljubljana, 7. 05 2014, 
<http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC37218C37D9B770CC1257CD1002DBED4/$file/NevladPro11.pdf>.
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• Kontroler i Audytor Generalny (i pod-
legający mu Narodowy Urząd Kontro-
li) Wielkiej Brytanii ma prawo kontro-
li Komisji Wyborczej (Electoral Com-
mission) w zakresie finansowym i wy-
konania zadań. Pierwotnie kontrole 

przeprowadzano corocznie, jednak zgod-
nie z ustawą deregulacyjną z 2015 r., mają 
one odbywać się co najmniej raz na 5 lat10. 
Ostatnie kontrole wykonania zadań do-
tyczyły ograniczania kosztów działania 
Komisji Wyborczej11.

LITWA: KONTROLA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU WYBORÓW
• Centralna Komisja Wyborcza zostaje wybrana na okres 4 lat nie wcześniej niż 140 
i nie później niż 120 dni przed terminem kolejnych wyborów do parlamentu. Skład  
Komisji zmienia się, ponieważ jej członkami zostają m.in. przedstawiciele partii i innych 
organizacji, które uzyskały mandaty do parlamentu. Prowadzi to do sytuacji, w której 
nowi członkowie Komisji mają zbyt mało czasu na przygotowanie się do wykonywania 
swoich funkcji. Zaproponowano opracowanie zmian w ustawie o wyborach9.
• Okręgi wyborcze do parlamentu są ustalone nierównomiernie: liczba wyborców 
w okręgach jednomandatowych różni się czasem ponad dwukrotnie (porównując 
okręg największy i najmniejszy), przy czym w ostatnich latach różnica ta zwięk-
szyła się, co wpływa na różną siłę głosów wyborców w poszczególnych okręgach.
• Liczba członków komisji wyborczych nie jest powiązana z liczbą wyborców 
w danym obwodzie, co tworzy różny zakres obciążeń i prowadzi do opóźnień 
w ustalaniu wyników głosowania.
• Członkowie komisji wyborczych i obserwatorzy nie są należycie szkoleni 
w sprawach przeprowadzania wyborów.
• W pierwszej turze wyborów do parlamentu w 2012 r. znaczna część komisji 
wyborczych nie wykorzystywała systemów informatycznych, czego skutkiem 
były m.in. opóźnienia w prezentacji wyników głosowania. 
• Liczba kabin do głosowania nie odpowiada liczbie wyborców, co prowadziło 
do długich kolejek w obwodach głosowania, które liczyły ponad 2500 wyborców.
• Centralna Komisja Wyborcza nie określiła standardów dotyczących kabin do 
głosowania, przez co są one różne w poszczególnych obwodach i nie zawsze 
w pełni zapewniają tajność głosowania.

9 Wniosek został uwzględniony: Centralna Komisja Wyborcza opracowała projekt zmian w ustawie o wybo-
rach, który został przyjęty przez parlament.

10 Deregulation Act 2015, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/section/94/enacted>.
11 “A Review of the Electoral Commission’s Cost Reduction Work”; “The Local Government Boundary Com-

mission for England: progress against the 2011–12 to 2015–16 corporate plan”, <http://www.nao.org.uk/
wp-content/uploads/2012/10/1898.pdf>.
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• W ramach kontroli, która ma odbyć się 
w okresie od listopada 2015 r. do lipca 
2016 r. Najwyższy Urząd Kontrolny 
Czech zamierza poddać ocenie wyko-
rzystanie środków budżetowych prze-
znaczonych na przygotowanie i przepro-
wadzenie wyborów z punktu widzenia 
zarządzania i wykorzystania technicz-
nych sposobów organizacji wyborów12.

Sposób ujęcia  
podstawy prawnej
Postanowienia określające kompetencję 
najwyższego organu kontroli do przepro-
wadzania kontroli podmiotów zarządza-
jących wyborami są z reguły zamieszczo-
ne w ustawie o tym organie, która ustala 
zwykle zakres jego uprawnień kontrolnych. 
Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 
prawo to wynika nie z przepisów okre-
ślających ogólny zakres kompetencji or-
ganu kontroli13, lecz z odrębnej ustawy 
regulującej zasady działania, w tym finan-
sowania partii politycznych i wyborów14.

W większości państw kontrola pod-
miotów zarządzających wyborami jest 
przeprowadzana w tym samym zakresie 
– w ramach takich samych rodzajów kon-
troli i na podstawie tych samych kryte-
riów – jak kontrola pozostałych jednostek 

podlegajacych kontroli. W Polsce przyjęto 
rozwiązanie unikatowe w skali światowej, 
zgodnie z którym poszczególne grupy pod-
miotów lub imiennie wskazane instytucje 
podlegają kontroli w różnym zakresie15. 
Kontrola Krajowego Biura Wyborczego 
z inicjatywy NIK obejmuje tylko wyko-
nanie budżetu, realizację zadań audytu 
wewnętrznego, gospodarkę finansową  
i majątkową16. 

Powiązania organizacyjne
Omówienie podejścia do kontroli pod-
miotów zarządzających wyborami można 
uzupełnić wzmianką o nietypowych roz-
wiązaniach organizacyjnych, które zwięk-
szają rolę najwyższych organów kontroli 
w postępowaniu wyborczym. We Francji 
Trybunał Obrachunkowy nie kontrolu-
je działań związanych z wyborami, bo-
wiem zadania w tym zakresie wykonuje 
odrębny organ: utworzona na mocy usta-
wy Krajowa komisja rachunków kampanii 
wyborczej i partii politycznych17. Trybunał 
ma jednak wpływ na skład Komisji: człon-
kowie Komisji są powoływani na wniosek 
prezesów trzech głównych sądów, w tym 
Trybunału Obrachunkowego; następnie 
wybierają oni ze swego grona przewod-
niczącego Komisji (którym obecnie jest 

12 Kontrolní akce č. 15/36: “Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb“, 
<http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=15/36&rok=0&sestava=0>.

13 The Exchequer and Audit Departments Acts 1866 and 1921; National Audit Act 1983. Zob. J. Mazur: Kon-
troler i Audytor Generalny Wielkiej Brytanii jako organ wspomagający Izbę Gmin, „Kontrola Państwowa” 
nr 1/1995; Zob. też Budget Responsibility and National Audit Act 2011.

14 Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (art. 16 ust. 1 pkt a).
15 M. Niezgódka-Medková [w:] Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000, s. 16-17; 

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,  
wyd. II, Warszawa 2015, s. 49-51.

16 Art. 4 ust. 1 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2015.1096 j.t.).
17 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, <www.cnccfp.fr>.
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emerytowany prezes Trybunału Obra-
chunkowego F. Logerot).

W Estonii, na mocy § 14 ust. 1 pkt 4 
ustawy o  wyborach do parlamentu, 
w skład Krajowego Komitetu Wyborczego 
wchodzi pracownik Urzędu Kontroli 
Państwowej wyznaczony przez Kontrolera 
Generalnego.

Wnioski
Większość najwyższych organów kontroli 
w państwach Unii Europejskiej ma prawo 
kontroli podmiotów zarządzających wybo-
rami. W praktyce wiele NOK ogranicza się 

do przeprowadzania kontroli finansowej/
prawidłowości, zwykle w ramach corocz-
nej kontroli wykonania budżetu pań-
stwa, czasem w odstępach kilkuletnich. 
W ostatnich latach w niektórych krajach 
– na Litwie, w Polsce, Słowenii i Wielkiej 
Brytanii – przeprowadzono także kontrole 
wykonania zadań, poddając analizie i ocenie 
różne aspekty działalności tych podmiotów. 

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: kontrola, podmioty zarządzające wyborami, najwyższe organy kontroli,  
państwa Unii Europejskiej, wyniki głosowania


