
Ćwiczenia 12  

Kontrola w finansach publicznych  

1. Co to jest absolutorium budżetowe?  

2. Czy absolutorium budżetowe ma charakter kontroli? Odpowiedź uzasadnij. 

3. Kto i w jakim terminie udziela absolutorium zarządowi jst.? 

4. Jaką rolę w udzielaniu absolutorium odgrywa Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby 

obrachunkowe? 

Odpowiedzi na 3 pierwsze pytania są tutaj: 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13210-leksykon-prawa-finansowego-

100-podstawowych-pojec-andrzej-drwillo-darmowy-fragment.pdf 

5. Jaką rolę w procesie absolutoryjnym odgrywa w gminie komisja rewizyjna? Odpowiedź znajduje 

się w ustawie o samorządzie gminnym 

6. Jakie są konsekwencje nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jst. w gminie, 

powiecie i województwie (odpowiedź znajduje się w tzw. samorządowych ustawach ustrojowych).  

7. Prezydent Białegostoku twierdzi, że to on sprawuje kontrolę wewnętrzną w mieście, podczas gdy 

Skarbnik tego miasta sprawuje kontrolę wewnętrzną. Kto ma rację? 

8. Jakie kompetencje i w jakich jst. posiada biegły rewident w świetle przepisów ufp.? 

9. Twoja koleżanka, która na ćwiczeniach z prawa finansów publicznych siedzi zazwyczaj przy 

drugiej ławce marzy o tym, by zostać członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Krakowie. Pomóż jej spełnić jej marzenie i ustal, jakie warunki musiała spełnić, by było to  

możliwe. 

10. Od znajomego pracującego w urzędzie gminy usłyszałeś w pubie przy piwie, że u niego w pracy 

„kontrola z RIO wyszła drzwiami to kontrola z NIKu weszła oknem”. Czy rzeczywiście JST 

podlegają kontroli obu tych organów? Jeśli tak to w jakim zakresie i na podstawie jakich 

kryteriów? 

11. W jednej z najbardziej zadłużonych polskich gmin okazało się, że nie jest możliwe uchwalenie 

budżetu przy zachowaniu zasady równowagi sekcji bieżącej budżetu wynikającej z art. 242 ufp. Co 

w takiej sytuacji może zrobić właściwie miejscowa regionalna izba obrachunkowa? 

12. Na czym polega różnica między nadzorem a kontrolą sprawowaną przez regionalne izby 

obrachunkowe? 

13. Podaj 3 przykłady działalności nadzorczej realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Białymstoku w 2019 r.  

14. Podaj 3 przykłady działalności kontrolnej realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Białymstoku w 2019 r.  

15. Podaj 3 przykłady działalności informacyjno-analitycznej realizowanej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Białymstoku w 2019 r.  

16. Podaj 3 przykłady działalności informacyjno-analitycznej realizowanej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Białymstoku w 2019 r.  

Odpowiedź na powyższe 4 pytania jest tutaj: http://www.bip.bialystok.rio.gov.pl/index.php?r=2 

17. Jaką rolę w zakresie kontroli finansów publicznych posiada Najwyższa Izba Kontroli? 

18. Na podstawie przepisów Konstytucji RP uzupełnij poniższą tabelkę kryteriami, którymi kieruje się 

NIK w procesie kontroli. 

 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13210-leksykon-prawa-finansowego-100-podstawowych-pojec-andrzej-drwillo-darmowy-fragment.pdf
https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13210-leksykon-prawa-finansowego-100-podstawowych-pojec-andrzej-drwillo-darmowy-fragment.pdf
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Działalność organów 
administracji rządowej, 
Narodowego Banku 
Polskiego, państwowych osób 
prawnych i innych 
państwowych jednostek 
organizacyjnych 

Działalność organów 
samorządu terytorialnego, 
komunalnych osób prawnych i 
innych komunalnych 
jednostek organizacyjnych 

Działalność innych jednostek 
organizacyjnych i podmiotów 
gospodarczych w zakresie, w 
jakim wykorzystują one 
majątek lub środki państwowe 
lub komunalne oraz wywiązują 
się z zobowiązań finansowych 
na rzecz państwa 

   

   

  

 

 

19. Na podstawie Konstytucji RP uzupełnij następujące zdanie: 

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są …………..........................  i 

…………………, a w zakresie spraw finansowych ………………………………………………… . 

20. Na czym polega kontrola wstępna prowadzona przez skarbnika gminy? 

21. Podaj definicję audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Czy pomiędzy tymi pojęciami 

zachodzą jakieś relacje? 

22. Kto sprawuje kontrolę zarządczą? 

23. Kto prowadzi audyt wewnętrzny? 

24. Czy uważasz, że kontrola zarządcza jest potrzebna? Podaj 3 argumenty. 

25. Czy uważasz, że audyt wewnętrzny jest potrzebny? Podaj 3 argumenty. 

26. Przeanalizuj plan działalności kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Białymstoku na 2018 r. 

oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2018 r. w tym sądzie. Jakie informacje zawierają 

te dokumenty? 

27. Czy audyt wewnętrzny prowadzony jest obowiązkowo we wszystkich jednostkach sektora 

finansów publicznych? Odpowiedź uzasadnij.  

28. Twój  kolega zastanawia się nad podjęciem starań, by zostać audytorem wewnętrznym. Podaj po 

dwie pozytywne i dwie negatywne strony tego zawodu. 

29. Analizując podmioty wymienione w całej ufp. wskaż zawód (np. audytor wewnętrzny, burmistrz, 

Minister Finansów) który jest najbliżej Twojego wmarzonego zawodu. Odpowiedź uzasadnij. 

30. Analizując podmioty wymienione w całej ufp. wskaż zawód, który jest najdalej Twojego 

wmarzonego zawodu. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 


