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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Karny w Potulicach1, Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Nurkiewicz, Dyrektor Zakładu Karnego, od 12 listopada 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Andrzej Grzymysławski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/1/2019 z 9 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Zakładu Karnego w Potulicach, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 

- 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 wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 

- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 

- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 

- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

                                                      
1 Dalej: „Zakład Karny”. 
2  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Zakład Karny jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, 
półotwartego i otwartego, m.in. dla odbywających karę po raz pierwszy oraz dla 
młodocianych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 
Więziennej3, do zadań Zakładu Karnego należy m.in.: ochrona społeczeństwa przed 
osadzonymi sprawcami przestępstw, prowadzenie wobec nich oddziaływań 
penitencjarnych i resocjalizacyjnych, zapewnienie tym osobom przestrzegania ich 
praw oraz zapewnienie w jednostce porządku i bezpieczeństwa. 

Zrealizowane przez Zakład Karny w 2018 r. dochody i wydatki budżetu państwa 
wyniosły odpowiednio: 74,5 tys. zł i 44 546,1 tys. zł, tj. 324,3% i 99,9% kwot 
planowanych. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wyniosło 
3 228,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 145-149) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie planu finansowego na 
2018 r. Zakładu Karnego. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Na 2018 rok dochody budżetowe Zakładu Karnego zostały zaplanowane  
w kwocie 23 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 74,5 tys. zł, tj. 324,3% kwoty 
planowanej i były niższe o 17,5% (o 15,9 tys. zł) od uzyskanych w roku poprzednim. 
Na wyższą niż planowano realizację dochodów wpłynęły przede wszystkim 
zwiększone wpływy z najmu (§ 0750), usług (§ 0830), ze sprzedaży składników 
majątkowych (§ 0870), wpływy z różnych dochodów (§ 0970) oraz wpływy z tytułu 
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0630) i rozliczeń z lat ubiegłych 
(§ 0940). W porównaniu z rokiem poprzednim uzyskano większe dochody głównie 
ze sprzedaży składników majątkowych, a niższe - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 
oraz z kar i odszkodowań.   

                                                      
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, ze zm. 
4  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 w formie opisowej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli, str. 6, 145-149) 

Szczegółowym badaniem pod kątem prawidłowości i terminowości ustalania 
należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich ewidencji objęto próbę 34 
dowodów/zapisów księgowych dotyczących zrealizowanych dochodów w kwocie 
łącznie 56,4 tys. zł, stanowiących 75,7% dochodów Zakładu Karnego. Doboru próby 
dokonano metodą PPS5 (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości). 
W objętych badaniem przypadkach należności z tytułu dochodów budżetowych 
zostały terminowo ustalone oraz prawidłowo przypisane i ujęte na koncie 221 
„Należności z tytułu dochodów budżetowych” w kwotach zgodnych z dokumentami 
źródłowymi. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-26) 

1.2. Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów 
budżetowych6 były w całości zaległościami i wynosiły 155,4 tys. zł. Dotyczyły one 
głównie kar umownych (66,2 tys. zł), kosztów zastępstwa procesowego (40,1 tys. zł) 
i pozostałych odsetek (38,1 tys. zł). W porównaniu do 2017 r. należności i zaległości 
były wyższe o 50,4 tys. zł, (tj. o 48%), głównie w wyniku nieterminowego 
regulowania przez dłużników zasądzonych kwot oraz niskiej skuteczności 
egzekwowania tych należności. W większości przypadków dłużnicy (głównie 
osadzeni) nie posiadali majątku i byli jednocześnie zadłużeni z innych tytułów.  

Główna księgowa Zakładu Karnego podała że, wyższy niż w roku poprzednim stan 
zaległości wynikał także z niewykazania w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych za 2017 r. części należności ewidencjonowanych na koncie 
247 „Rozrachunki z osadzonymi”; przeksięgowanych w 2018 r. na konto 221 
„Należności z tytułu dochodów budżetowych” i wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 
za 2018 r. 

Szczegółowym badaniem objęto próbę 20 zaległości w kwocie 145,9 tys. zł7, 
stanowiących 93,8% zaległych należności Zakładu Karnego. Wyboru próby 
dokonano metodą celową8. W objętych badaniem sprawach działania podejmowane 
przez Zakład Karny w celu odzyskania należności były adekwatne do wielkości tych 
należności oraz zgodne z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie 
uregulowaniami wewnętrznymi.   

 (dowód: akta kontroli, str. 7-8, 16-37) 

W 2018 r. łączna kwota umorzonych w Zakładzie Karnym należności pieniężnych 
stanowiących należności z tytułu dochodów budżetowych wyniosła 45,2 tys. zł. 

Badaniem objęto cztery umorzone należności9 w kwocie łącznie 12,3 tys. zł, 
stanowiącej 27,2% umorzonych należności. . W powyższych sprawach umorzeń 
oraz spisania nieściągalnych należności dokonano zgodnie z przepisami prawa i 
przyjętymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi, po kilkukrotnym10 
skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego i po umorzeniu tych 
postępowań przez komorników z powodu bezskuteczności ich prowadzenia. 

                                                      
5 Metodyka analogiczna jak dla metody statystycznej. Parametry nie są dobierane statystycznie, 

a arbitralnie. Do losowania przyjęto interwał na poziomie 2%. 
6 Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
7 Zaewidencjonowanych w: § 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, § 0920 
„Pozostałe odsetki”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”. 

8  Według kryterium wysokości zaległych należności, okresu ich przeterminowania i zakresu czynności 
windykacyjnych. 

9 Tj. cztery z 50 umorzonych należności, w tym dwie o najwyższej jednostkowej wartości, dotyczące 
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

10 Tj. dwukrotnym w dwóch sprawach i trzykrotnym w dwóch pozostałych. 
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W 2018 r. w Zakładzie Karnym nie odraczano i nie rozkładano na raty należności 
pieniężnych; nie wystąpiły przypadki przedawnienia należności. Monitorowanie 
terminów spłat należności było realizowane na bieżąco przez pracownika działu 
finansowego odpowiedzialnego za windykację należności. 

 (dowód: akta kontroli, str. 16-27, 38-66) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. W Zakładzie Karnym 
wykonano plan dochodów oraz dochodzono zaległych należności zgodnie  
z przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami 
wewnętrznymi. 

2. Wydatki  

2.1.  Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Plan wydatków budżetowych Zakładu Karnego na 2018 r. został ustalony  
w wysokości 36 167,7 tys. zł. W ciągu roku budżetowego, na podstawie 43 decyzji 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, dokonano zmian planu 
wydatków, zwiększając go per saldo o kwotę 8 383,3 tys. zł (o 23,1%), do 
44 551 tys. zł, w tym 4 263 tys. zł (50,8% kwoty zwiększenia) stanowiły środki  
z rezerw celowych budżetu państwa, przeznaczone na: 

 realizację przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej  
w latach 2017-2020” (poz. 6411) w kwocie łącznie 4 227,6 tys. zł, z tego: 266 tys. 
zł na wydatki bieżące jednostki budżetowej – zakup świadczeń zdrowotnych dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osadzonych)  
i 3 961,6 tys. zł na wydatki majątkowe; 

 sfinansowanie od 1 kwietnia 2018 r. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Ministra Sprawiedliwości (poz. 82) w kwocie łącznie 35,4 tys. zł, z tego: 1 tys. zł 
na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i 34,4 tys. zł na wydatki 
bieżące jednostki budżetowej – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz  
z pochodnymi. 

W wyniku badania 92% kwot zwiększających plan środkami z rezerw celowych 
(tj. kwoty 3 921,6 tys. zł z poz. 64) stwierdzono, że środki te zostały prawidłowo 
ujęte w planie finansowym jednostki (rozdz. 7551212 § 605013) oraz wykorzystane  
w całości i zgodnie z przeznaczeniem.  

Nie wystąpiły zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz 
zwiększenia wydatków budżetu środków europejskich z rezerw celowych. 

(dowód: akta kontroli str. 67-87, 95-101, 147-151)   

Zrealizowane w 2018 r. wydatki budżetu państwa w kwocie 44 546,1 tys. zł były 
niższe o 4,9 tys. zł (o 0,01%) od wielkości planowanej (44 551 tys. zł) i wyższe 
o 7 070,6 tys. zł (o 18,8%) od wykonania w 2017 r.  

                                                      
11 „Środki na modernizację Służby Więziennej” (decyzja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  

w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2018 r. Nr OI.B.310.1.9.1.2018.KP, dotycząca decyzji Ministra 
Finansów z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS2.4143.3.8.2018.MF.819). 

12 „Więziennictwo”. 
13 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 613,5 tys. zł, tj. 99,9% planu po 
zmianach, i w porównaniu do 2017 r. były niższe o 10,9%, tj. o 197,7 tys. zł. 
Największy udział w tej grupie wydatków (97,4%) stanowiły wydatki osobowe 
niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (§ 3070), wykonane  
w łącznej kwocie 1 571,5 tys. zł. Wszystkie należne świadczenia objęte kontrolą14 
zostały prawidłowo wypłacone.  

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 102-109, 147-151)  

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 37 579,4 tys. zł, tj. 99,9% planu po 
zmianach, i były wyższe od wykonania w 2017 r. o 2 766,8 tys. zł, tj. o 7,9%.  
Dominującą pozycję w tej grupie wydatków (68,2%) stanowiły wydatki na 
uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia osobowe pracowników wraz  
z pochodnymi15, wykonane w §§ 4010-4140 w kwocie 25 625,5 tys. zł (99,9%), nie 
przekraczającej limitu określonego w planie finansowym, oraz wydatki na zakup 
towarów i usług, zrealizowane w §§ 4210-4390 w kwocie 9 603 tys. zł.  

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym16 w 2018 r. wyniosło 22 356,4 tys. zł i było wyższe o 1,9% 
(tj. o 796,2 tys. zł) od wykonania w 2017 r. W jednostce nie zostały przekroczone 
planowane wydatki na wynagrodzenia17. Przyczynami wzrostu wydatków na 
wynagrodzenia były głównie zwiększenie poziomu zatrudnienia18 oraz wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia brutto na jednego pełnozatrudnionego19. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ 417) wyniosły 5,3 tys. zł20  i były niższe 
o 82,3 tys. zł (o 93,9%) od ich wykonania w 2017 r., głównie w wyniku zmiany 
systemu zatrudniania personelu medycznego21. 

W 2018 r. nie były wykonywane na rzecz Zakładu Karnego zadania na podstawie 
umów z agencją pracy tymczasowej oraz umów zlecenia trwających 6 miesięcy lub 
dłużej, lub powtarzanych nieprzerwanie przez ten okres. 

(dowód: akta kontroli str. 67-68, 88-94, 145, 147-151)  

Wydatki majątkowe, poniesione w dziale 755 rozdz. 75512 §§ 6050, 6059 i 606022 
w zaplanowanej kwocie 5 353,1 tys. zł, były wyższe od wykonania w 2017 r. 
o 4 501,4 tys. zł, tj. o 528,58%. Wyższe niż w roku poprzednim wykonanie wydatków 
majątkowych było wynikiem realizacji projektu pn. „Zmniejszenie energochłonności 

                                                      
14 Szczegółowym badaniem objęto próbę 6 zapisów/dowodów księgowych dotyczących wydatków z 

tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 571,7 tys. zł, wylosowanych statystyczną 
metodą monetarną (MUS). 

15 Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu 
wydatków. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 374,6 etatu.  

16 Według danych ze sprawozdań rocznych Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 
17 Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu 

wydatków. 
18 Tj. obsadzenie w wyniku przeniesień służbowych sześciu etatów funkcjonariuszy oraz zwiększenie 

o jeden etat stanu zatrudnienia pracowników cywilnych. 
19 Wynikający m.in. z awansów funkcjonariuszy oraz podwyżek płac nauczycieli zatrudnionych w 

Zakładzie Karnym. 
20 Kwota ta dotyczyła wydatków poniesionych na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.) na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu 
zastępstwa procesowego w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych w wysokości 
zwrotu kosztów tego zastępstwa przyznanych przez sąd i wyegzekwowanych od strony przeciwnej. 

21 Tj. zmiany polegającej na niezatrudnianiu w 2018 r. na podstawie umów-zlecenia pielęgniarek, 
świadczących na tej podstawie usługi w roku poprzednim. 

22 Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości, Rozdział 75512 Więziennictwo, §§ 6050 i 6059 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych. 
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obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach”23 oraz dwóch 
innych zadań24, zleconych w trakcie roku przez dysponenta wyższego stopnia25. 
W trakcie roku nie zrezygnowano z realizacji zadań ujętych w planie pierwotnym. 
Objęte badaniem wydatki majątkowe26 były zgodne z zakresem rzeczowym planu 
wydatków na 2018 r. i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań. 
Wydatki majątkowe w 2018 r. wykorzystano głównie na zakup usług budowlanych 
dotyczących termomodernizacji budynków Zakładu Karnego w ramach realizacji 
ww. projektu. 

    (dowód: akta kontroli str. 67-68, 70-87, 96-100, 102-109, 145, 147-151, 196-209)  

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zobowiązania Zakładu Karnego na koniec 2018 r. wyniosły 2 564,5  tys. zł i były 
wyższe o 369 tys. zł (o 16,8 %) od zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję 
zobowiązań (1 793,4 tys. zł) oraz przyczynę ich wzrostu w porównaniu do roku 
poprzedniego stanowiły zobowiązania z tytułu nagród rocznych dla funkcjonariuszy 
oraz wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
pracowników cywilnych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Wykazane kwoty 
zobowiązań wynikały z prowadzonej w Zakładzie Karnym ewidencji.  

W 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz odsetki od nieterminowych 
płatności zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 106-110, 145, 147-151, 219-221)  

2.1.2. Szczegółowym badaniem objęto próbę 45 wydatków w kwocie łącznie 
6 961,9 tys. zł, co stanowiło 15,6% wydatków Zakładu Karnego (44 546,1 tys. zł). 
Próbę ww. wydatków wylosowano statystyczną metodą monetarną27. Badanie 
przeprowadzono przy zastosowaniu kryteriów kontrolnych: legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności. 

Badane wydatki mieściły się w planie finansowym Zakładu Karnego i zostały 
poniesione w celu wykonania jego zadań statutowych. Realizacja ww. wydatków 
była zgodna z zawartymi umowami lub zamówieniami. Nie wystąpiły przypadki 
nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek, kar lub opłat. 

     (dowód: akta kontroli str. 102-110)  

2.1.3. Wszystkie objęte próbą wydatki w łącznej kwocie 6 961,9 tys. zł zbadano pod 
kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28 oraz 
wyłączenia stosowania tej ustawy. Wśród zbadanych wydatków: 

a) 27 poniesiono na podstawie zamówień udzielonych bez stosowania upzp – 
łączna wartość tych wydatków wyniosła 2 479,6 tys. zł29 i stanowiła 35,6% próby; 

                                                      
23 Tj. projektu, o którym mowa w punkcie 2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Wydatki budżetu 

państwa (rozdz. 75512 §§ 6050, 6059) na realizację tego projektu w 2018 r. wyniosły 4 491,5 tys. zł. 
24 Tj. zadań pn.: „Przebudowa sieci c.o. i c.w. na terenie Zakładu Karnego w Potulicach (811,2 tys. zł) 

oraz „Zakup unitu stomatologicznego” (40 tys. zł). 
25 Na podstawie decyzji dysponenta wyższego stopnia w trakcie roku zwiększono plan wydatków 

majątkowych (w rozdz. 75512 §§ 6050, 6059 i 6060) o kwotę łącznie 5 342,7 tys. zł. 
26 Szczegółowym badaniem objęto próbę 7 zapisów/dowodów księgowych dot. wydatków majątkowych 

w kwocie łącznie 5 011,8 tys. zł, wylosowanych statystyczną metodą monetarną (MUS). 
27 Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości 

transakcji – MUS.  
28 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: „upzp”. 
29 W tym, osiem wydatków na kwotę łącznie 1 193,4 tys. zł poniesiono w wyniku udzielenia zamówień 

na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 8 upzp.  



 

8 
 

b) 18 wydatków poniesiono na podstawie zamówień udzielonych po 
przeprowadzeniu postępowań w trybach określonych w upzp, z tego: 

― 2 w trybie z wolnej ręki (łącznie 59,4 tys. zł  –  0,9% próby), 

― 16 w trybie przetargu nieograniczonego (łącznie 4 422,8 tys. zł – 63,5% próby). 

Analizę prawidłowości udzielania zamówień publicznych przeprowadzono 
na podstawie trzech postępowań30, dotyczących:  

a) zamówienia pn. „Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych 
polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia 
energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego  
w Potulicach”, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego (łączna kwota 
wydatków w 2018 r. – 7 696,9 tys. zł31); 

b) zamówienia pn. „Usługa dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do: Zakładu 
Karnego w Potulicach (ZK1), Zakładu Karnego w Potulicach (ZK2), Oddziału 
Zewnętrznego w Strzelewie, Oddziału Zewnętrznego w Potulicach”, udzielonego 
w trybie z wolnej ręki (kwota wydatków w 2018 r. - 188,3 tys. zł); 

c) zamówienia pn. „Dostawa profesjonalnych środków czystości do kuchni Zakładu 
Karnego”, udzielonego bez stosowania upzp (kwota wydatków w 2018 r. - 
25,7 tys. zł).  

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących 
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie ww. zamówień 
publicznych. Zamówienia służyły realizacji zadań Zakładu Karnego, a umowy 
zawarte w wyniku udzielenia tych zamówień były realizowane prawidłowo pod 
względem przedmiotu zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia32.  

 (dowód: akta kontroli str. 120-142) 

Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporządzony w Zakładzie Karnym 
w terminie określonym w art. 13a ust. 1 upzp i zamieszczony na stronie internetowej 
tej jednostki. Sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach sporządzono 
i przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych terminowo, zgodnie 
z wymaganym wzorem i sposobem33. 

(dowód: akta kontroli str. 113-119) 

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

2.2.  Wydatki budżetu środków europejskich 

Plan finansowy Zakładu Karnego wg ustawy budżetowej na 2018 r. nie obejmował 
wydatków budżetu środków europejskich. W trakcie roku plan wydatków tej 
jednostki został zwiększony34 do kwoty 3 228,9 tys. zł. Powyższe środki były 

                                                      
30 Doboru zamówień dokonano w sposób celowy na podstawie próby wydatków wylosowanych 

statystyczną metodą monetarną (MUS) oraz rejestrów zamówień publicznych (przyjmując jako 
kryterium niepodstawowy tryb udzielenia zamówienia i kwotę wydatków poniesionych w 2018 r.). 

31 Wydatki poniesione na rzecz wykonawcy w rozdz. 75512 §§ 6050, 6059, 6057. 
32 W zakresie wynikającym z dokumentacji, dotyczącej objętych badaniem wydatków poniesionych  

w związku z realizacją ww. umów. 
33 Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz 
sposobu przekazywania (Dz. U.  poz. 2038) i jego załącznikiem. 

34 Na podstawie decyzji nr OI.B.310.1.9.1.2018.KP Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  
w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2018 r. 
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przeznaczone na realizację projektu pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów 
jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach”35. 

Wykonanie przez Zakład Karny wydatków budżetu środków europejskich wyniosło 
3 228,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, i było wyższe o 820 tys. zł (34%) od 
wykonania w roku poprzednim.  

 (dowód: akta kontroli str. 69-87, 99, 162-195) 

Szczegółową kontrolą objęto realizację 99,9% (tj. 3 228 tys. zł) wydatków budżetu 
środków europejskich Zakładu Karnego. Dowody i zapisy księgowe odpowiadające 
ww. wydatkom wylosowano metodą monetarną36. Objęte badaniem wydatki mieściły 
się w planie finansowym Zakładu Karnego i zostały poniesione w sposób prawidłowy 
na realizację zadania określonego w umowie o dofinansowanie Projektu. 

 (dowód: akta kontroli str. 69, 99, 102-105, 111-112, 152-153, 162-209) 

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

2.3.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Zgodnie z § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie Projektu, osiągnięte wartości 
wskaźników produktu powinny zostać wykazane przez Zakład Karny najpóźniej we 
wniosku o płatność końcową, tj. w terminie do 30 dni od zakończenia (31 grudnia 
2020 r.) okresu kwalifikowania wydatków, a osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić nie później, niż w terminie 
12 miesięcy od zakończenia (31 grudnia 2020 r.) realizacji Projektu. W celu 
udokumentowania osiągnięcia ww. wskaźników Zakład Karny był zobowiązany do 
przeprowadzenia po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu audytu 
energetycznego ex-post, w tym niezbędnych badań i oceny uzyskanych efektów 
określonych za pomocą tych wskaźników.  

Z zatwierdzonego przez Instytucję Wdrażającą wniosku o płatność za okres od 
1 lipca do 4 października 2018 r. wynikało, że rzeczowa realizacja Projektu nie była 
zakończona; we wniosku wykazano zerowe wartości osiągniętych wskaźników 
produktu i rezultatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-209) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich w zakresie ponoszonych przez kontrolowaną 
jednostkę wydatków. Objęte badaniem wydatki mieściły się w planie finansowym 
Zakładu Karnego i zostały poniesione w celu wykonania jego zadań statutowych. 
Realizacja ww. wydatków była gospodarna i zgodna z zawartymi umowami.  

                                                      
35 Tj. projektu dofinansowanego z budżetu środków europejskich na podstawie Umowy  

o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0107/16-00 Projektu „Zmniejszenie energochłonności 
obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 
(dalej: „Projekt”) w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartej 14 kwietnia 2017 r. pomiędzy 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie 
(Instytucją Wdrażającą) a Zakładem Karnym (dalej: „umowa o dofinansowanie”). Wydatki poniesione 
na realizację Projektu w 2018 r. wyniosły łącznie 7 720,4 tys. zł, w tym: 3 228,9 tys. zł w § 6057 oraz 
3 921,7 tys. zł w § 6050 i 569,8 tys. zł w § 6059. W 2018 r. Zakład Karny nie ponosił wydatków 
budżetu środków europejskich na realizację innych projektów. 

36 Tj. dowody i zapisy odpowiadające dwóm wydatkom budżetu środków europejskich, wylosowane 
w próbie, o której mowa w pkt. 2.1.2. wystąpienia pokontrolnego. Powyższe wydatki były wydatkami 
majątkowymi. 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Zakład Karny rocznych 
sprawozdań budżetowych, w tym zgodność z ewidencją księgową danych 
wykazanych w tych sprawozdaniach za 2018 r.: 

 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 planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,  
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy),  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

 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).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Zakładu Karnego (dysponent 
trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej37. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK nie składano korekt sprawozdań.   

(dowód: akta kontroli str. 146-160, 210-240) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Roczne 
sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone terminowo oraz 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a wykazane  
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
prowadzonej w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej.  

VI. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych, o których 
mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 5 ustawy o NIK. 

                                                      
37 Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., w ramach 

przedmiotowej kontroli badaniem nie objęto poprawności i kompletności ksiąg rachunkowych. 
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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. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania uwag i wniosków 
pokontrolnych, nie oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora informacji,  
o której mowa w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Bydgoszcz,  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Andrzej Grzymysławski 

Specjalista kontroli państwowej 
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