
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
LKI.410.001.03.2019 

P/19/001 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
Kontrolowana  

Areszt Śledczy w Kielcach, ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce (dalej: Areszt) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Czekaj Dyrektor Aresztu, od 1 listopada 2015 r. 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy 1. Zbigniew Jurkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/8/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. 

2. Ewa Buczkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/7/2019  
z dnia 9 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego Aresztu na 2018 r., 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 i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych; 
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do 

dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań; 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 
− analiza wykonania planu dochodów; 
− szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych należności 

oraz windykacji zaległości; 
− dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych  

w wyniku wydatkowania środków; 
− kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 37 – Sprawiedliwość 

dotyczącej Aresztu w trakcie roku budżetowego; 
− kontrola przestrzegania ustalonych dla Aresztu limitów wydatków, w tym limitów 

środków na wynagrodzenia; 
− kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy celowej; 
− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia; 
− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
− kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym; 
                                                      

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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− analiza stanu zobowiązań; 
− dokonanie przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Aresztu; 
− szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych; 
− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań; 
− analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Areszt jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, stosownie do postanowień art. 8 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej2 (dalej: ustawa o Służbie 
Więziennej), nadzorowaną przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej, na podstawie 
art. 12 ust. 2 pkt 8 tej ustawy. Areszt jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu  
art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 (dalej: ustawa o finansach 
publicznych). 
Służba Więzienna zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, realizuje na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy4 
zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia 
wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 
Zaplanowane w 2018 r. przez kontrolowaną jednostkę dochody w wysokości 18,0 tys. zł 
zostały zrealizowane w kwocie 28,2 tys. zł. 
Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w wysokości 31 607,9 tys. zł został w pełni 
wykonany. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie przez Areszt planu finansowego na 
rok 2018. 
Zrealizowano dochody budżetowe wyższe o 56,7% od planowanych. Podejmowano 
działania w celu skutecznego odzyskania należności. 
W wyniku kontroli 11,62% kwoty wydatków, nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego 
wydatkowania środków publicznych. Prawidłowo udzielano badanych zamówień 
publicznych. Osiągnięto cele prowadzonej działalności ujęte w układzie zadaniowym 
wydatków. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe oraz 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 2018 r. 
Koncepcja systemu kontroli zarządczej zapewniała w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych. 
Sprawozdania przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności  
i zobowiązań 2018 r. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń 
Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej6, sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych7, a także sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym8. 

                                                      
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, ze zm. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm. 
5 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. 

6 Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. poz. 109, ze zm.). 

7 Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, prowadzone były prawidłowo. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W planie finansowym Aresztu na 2018 r. dochody budżetowe zaplanowano  
w wysokości 18,0 tys. zł (rozdział 75512 Więziennictwo). Zrealizowano je w kwocie 
28,2 tys. zł (156,7%). Głównym źródłem dochodów były (§ 0970) Wpływy z różnych 
dochodów – 15,0 tys. zł (53,2% ogółu dochodów) obejmujące wpłaty z meldunków  
o szkodzie w majątku więziennym, zwroty za poniesione koszty leczenia, rozliczenia z lat 
ubiegłych oraz (§ 0830) Wpływy z usług – 4,8 tys. zł (17,0%). Wyższa realizacja planu 
dochodów wynikała głównie z wyższych o 66,9% wpływów z dochodów ujętych w § 0970, 
co uzyskano dzięki skutecznemu dochodzeniu roszczeń. 
Wykonanie dochodów 2018 r. stanowiło 96,2% wykonania z roku poprzedniego i było niższe 
od planowanego w zakresie wpływów z usług, natomiast w pozostałych paragrafach 
osiągnięto dochody wyższe od założonych. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

Szczegółowym badaniem objęto próbę 50 zapisów księgowych o łącznej wartości 
126,8 tys. zł, spośród 1498 zapisów o łącznej wartości 308,1 tys. zł na kontach po stronie 
Wn 221, 226 oraz zespołu 7 po stronie Ma. W wyniku badania ustalono, że prawidłowo 
zakwalifikowano rodzaj dochodu do kategorii dochodów przypisanych lub dochodów 
nieprzypisanych. W przypadku zaliczenia dochodów do kategorii dochodów przypisanych, 
należności z tytułu tych dochodów, których termin płatności przypadał na bieżący rok 
budżetowy, ujęto w księgach rachunkowych na koncie 221, uwzględniając sposób 
prowadzenia ewidencji analitycznej pod właściwą datą i we właściwym okresie 
sprawozdawczym. Próba nie zawierała zapisów dotyczących dochodów przypisanych, 
których termin płatności należności z ich tytułu, przypadał na następny rok budżetowy. 
Dochody zrealizowane bez uprzedniego przypisu ewidencjonowane były w sposób 
umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie i ustalenie. Należności z tytułu dochodów 
budżetowych wymierzane były w kwocie określonej w dokumentach ustalających ich 
wysokość. Należności z tytułu dochodów budżetowych były ustalane terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 43 i 48-49) 

1.2. Saldo zaległości na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 126,3 tys. zł i było wyższe  
w porównaniu do roku 2017 r. o 7,3 tys. zł. Przyczyną wzrostu salda było zwiększenie 
wysokości odsetek z tytułu niezapłaconych zaległości. Najwyższe zaległości wystąpiły  
w następujących paragrafach: § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  
z umów – 81,0 tys. zł (64%), § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 29,2 tys. zł (23%),  
a także § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 15,8 tys. zł (12%). Ww. zaległości stanowiły 
99% ogółu wszystkich. Zaległości w § 0970 dotyczyły meldunków o szkodzie  
296 osadzonych. Wobec 151 osadzonych wszczęto procedurę wyegzekwowania należności 
poprzez wysłanie do urzędu skarbowego 157 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 
24,5 tys. zł. Wobec 145 osadzonych (meldunki o szkodzie na kwotę 4,7 tys. zł) wszczęto 
natomiast procedurę wyegzekwowania należności w Areszcie lub w innych jednostkach 
penitencjarnych, do których osadzeni zostali przetransportowani. Główny księgowy Aresztu 
na bieżąco prowadził kontrolę terminowości zapłaty należności. 

Szczegółowemu badaniu poddano działania podejmowane przez Areszt w stosunku do 
zaległości występujących w § 0920 i w § 0950 (76% ogółu zaległości na koniec 2018 r.). 
Stwierdzono, że Dyrektor Aresztu podjął działania celem uzyskania należności  
(w szczególności wystąpiło zajęcie wierzytelności przez komorników sądowych, wystąpiono 
do sądu odnośnie wysokości uznanych wierzytelności na liście wierzytelności upadłego 
dłużnika). 
W stosunku do nierozliczonych na 31 grudnia 2018 r. zaległości, nie wystąpiły okoliczności 
uzasadniające spisanie ich jako nieściągalne. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku 2018 r. umorzono należności 90 dłużników Aresztu – osadzonych (z tytułu 
wyrządzenia przez nich szkody) w łącznej wysokości 6,1 tys. zł. Nie odraczano należności 
pieniężnych z tytułu dochodów budżetowych. W jednym przypadku należność z tego tytułu 
rozłożono na raty. Umarzając lub rozkładając na raty należności w Areszcie stosowano 
regulacje określone w ustawie o finansach publicznych. Nie wprowadzono oddzielnych 
procedur w tym zakresie. W wyniku sprawdzenia czterech należności umorzonych  
o najwyższej wartości, w łącznej wysokości 1,5 tys. zł, ustalono, że należycie ustalono stan 
faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy. Dyrektor Aresztu wydał każdorazowo 
decyzje o umorzeniu kosztów szkody wyrządzonej w majątku więziennym, w następstwie 
otrzymania z urzędu skarbowego decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 
Rozłożenie na raty należności w wysokości ogółem 2,1 tys. zł nastąpiło z zachowaniem 
przepisów ustawy o finansach publicznych. Poddane kontroli należności prawidłowo ujęto  
w księgach rachunkowych Aresztu. 

(dowód: akta kontroli str. 50-52 i 53-70) 

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. 

Podejmowano działania w celu skutecznego odzyskania należności, osiągając dochody  
w wysokości 156,7% planowanych. 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. W planie finansowym Aresztu na rok 2018, opracowanym na podstawie ustawy 
budżetowej, ujęto wydatki w kwocie 29 076,5 tys. zł (Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
– 958,1 tys. zł, Wydatki bieżące – 26 041,7 tys. zł, Wydatki majątkowe – 2076,7 tys. zł).  
W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o 2531,4 tys. zł (8,7%), tj. do 
wysokości 31 607,9 tys. zł. Zwiększone zostały wydatki we wszystkich grupach i wyniosły: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1373,7 tys. zł, Wydatki bieżące – 27 620,0 tys. zł, 
Wydatki majątkowe – 2614,2 tys. zł. W planie finansowym Aresztu nie były ujęte wydatki 
budżetu środków europejskich. 
W trakcie roku dokonywano zmian w poszczególnych paragrafach planu wydatków. 
Zmiany w planie finansowym Aresztu wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe oraz 
zostały wprowadzone po otrzymaniu decyzji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 34-39 i 71-74) 

2.1.2. Plan finansowy Aresztu na 2018 r. został zwiększony środkami w wysokości 
392,9 tys. zł, pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018 – poz. 64,  
z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć w ramach Programu 
Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020: modernizacja systemów 
informatycznych i systemów łączności, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej 
wody, remont windy, zmianę zatrudnienia personelu medycznego, a także wprowadzenie 
systemu szafek depozytowych. Środki pochodzące z ww. rezerwy celowej zostały w całości 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków pochodzących z rezerwy celowej: 
zakupiono zestaw antenowy systemu łączności bezprzewodowej, przeprowadzono remont 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody w budynku B Aresztu, wykonano remont 
windy, zakupiono usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z neurologii (wydatki 
bieżące), a także zainstalowano system szafek depozytowych (wydatki majątkowe). 
Plan finansowy Aresztu na 2018 r. nie został zwiększony środkami pochodzącymi z rezerwy 
ogólnej. 

(dowód: akta kontroli str. 75-139 i 294) 

2.1.3. Areszt wydatkował w 2018 r. kwotę 31 607,9 tys. zł, stanowiącą 100% wydatków 
planowanych. W porównaniu do 2017 r. wydatki Aresztu były wyższe o 1126,2 tys. zł 
(3,7%). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W strukturze wydatków, według grup ekonomicznych w 2018 r., w porównaniu do roku 
poprzedniego o 780,3 tys. zł wzrosły wydatki bieżące oraz o 357,4 tys. zł wydatki 
majątkowe. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wydatkowano natomiast  
o 11,5 tys. zł mniej niż w roku 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 71-74) 

2.1.4. Na wynagrodzenia wydatkowano w 2018 r. 17 115,8 tys. zł, tj. o 533,5 tys. zł więcej 
niż w 2017 r. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 310 osób i przedstawiało się 
według statusu zatrudnienia9 w sposób następujący: 292 osoby (11 – żołnierze  
i funkcjonariusze) oraz 18 osób (01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń). Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wyniosło natomiast 309 osób, z tego:  
291 osób (11 – żołnierze i funkcjonariusze) oraz 18 osób (01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 
jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 4601 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2017 r. było wyższe o 129 zł (o 2,9%). 
W latach 2017-2018 nie wykonywano zadań w Areszcie na podstawie umów z agencją 
pracy tymczasowej. W 2018 r. dwie osoby wykonywały zadania (pomocnicze) na podstawie 
umów zlecenie (trwających dłużej niż 6 miesięcy). Umowy dotyczyły konsultacji 
diabetologicznych dla osadzonych oraz prowadzenia testów podstawowych w ambulansie 
RTG. Zleceniobiorcami umów nie byli pracownicy Aresztu. Z tego tytułu wydatkowano 
8,3 tys. zł. W roku 2017 cztery osoby wykonywały zadania (pomocnicze) na podstawie ww. 
umów zlecenie. 

(dowód: akta kontroli str. 140-141) 

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w 2018 r. – 1373,7 tys. zł (100% 
planowanych). W paragrafach wchodzących w zakres tej grupy wypłacono świadczenia 
przysługujące funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i osadzonym. W § 3020 i w § 3070 
wypłacono świadczenia wszystkim uprawnionym do nich funkcjonariuszom i pracownikom 
cywilnym, między innymi dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, 
dopłaty do wypoczynku, zryczałtowane równoważniki za przejazd, zasiłki na 
zagospodarowanie, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadków w służbie, 
równoważniki za brak mieszkania, pomoce na uzyskanie lokalu mieszkalnego, a także 
równoważniki za remont lokalu mieszkalnego. Z § 3030 wypłacono nagrody pieniężne dla 
osadzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 71-74 i 142) 

W grupie wydatków majątkowych wydatkowano ogółem 2614,2 tys. zł (100% planu) na 
realizację dziewięciu zadań, z tego: 2399,4 tys. zł wyniosły wydatki inwestycyjne (§ 6050), 
natomiast 214,8 tys. zł wyniosły wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060). Wydatki 
inwestycyjne zostały poniesione na: przebudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej  
i wodociągowej Aresztu (1873,5 tys. zł), budowę bramy gospodarczej wraz ze śluzą na 
terenie Aresztu (399,4 tys. zł) oraz przebudowę ciągów pieszych Aresztu (126,5 tys. zł). 
Zakupy inwestycyjne obejmowały: kocioł warzelny parowy (500 l) – 27,8 tys. zł, kocioł 
warzelny parowy (300 l) – 21,5 tys. zł, obieraczkę do ziemniaków – 10,5 tys. zł, barierę 
mikrofalową – 15,0 tys. zł, a także instalację szafek depozytowych – 140,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 71-74, 264-265 i 295-296) 

2.1.5. W Areszcie na koniec 2018 r. wystąpiły zobowiązania w łącznej wysokości 
1709,3 tys. zł (zostały ujęte w ewidencji księgowej Aresztu), w tym kwota 1448,4 tys. zł 
dotyczyła wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. 
Zobowiązania w wysokości ogółem 260,9 tys. zł zaciągnięto natomiast w następujących 
paragrafach: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 Zakup środków żywności, 
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, § 4260 Zakup energii, 
§ 4270 Zakup usług remontowych, § 4280 Zakup usług zdrowotnych, § 4290 Zakup 
świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 
§ 4300 Zakup usług pozostałych, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 

                                                      
9 Status zatrudnienia określony został w załączniku nr 34 § 17 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109,  
ze zm.). 
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§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Zobowiązania zostały zaciągnięte w grudniu 2018 r.  
i zapłacone w 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72 i 177-263) 

2.1.6. W Areszcie nie wystąpił przypadek naliczenia i wypłacenia odsetek od 
nieterminowych płatności zobowiązań. (dowód: akta kontroli str. 266-267) 

2.1.7. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 3671,8 tys. zł  
(89 zapisów księgowych, spośród ogółem 5553 po stronie Ma konta 130), tj. 11,62% ogółu 
wydatków Aresztu. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych  
z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym 
wydatkom budżetowym oraz transakcji o wartości powyżej 500 zł. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS10). Ponadto 10 zapisów dobrano w sposób celowy.  
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie  
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 43-47, 297 i 303) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na odstąpieniu przez Areszt od działań przewidzianych  
w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości11 (dalej: ustawa  
o rachunkowości), w celu skorygowania błędów w fakturze wystawionej przez Prywatną 
Praktykę Lekarską w Kielcach. Faktura stanowiła o pełnieniu przez lekarza dyżuru  
w Areszcie w dniu 28 listopada 2018 r., podczas gdy dyżur ten był przez niego pełniony  
29 listopada 2018 r. W myśl postanowień art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dowody księgowe 
powinny być rzetelne oraz wolne od błędów rachunkowych. Odpowiedzialność za powyższe 
nieprawidłowości ponosi kierownik Ambulatorium Aresztu, który dokonał sprawdzenia pod 
względem merytorycznym ww. dowodu księgowego. Kierownik Ambulatorium wyjaśnił, że 
na etapie sprawdzania pod względem merytorycznym dowodu, nie zauważył błędu. 

(dowód: akta kontroli str. 168-169, 172-176 i 302) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W ramach budżetu w układzie zadaniowym Areszt realizował w 2018 r. jedno zadanie 
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, na które 
przeznaczono 31 079,7 tys. zł. Celem powyższego zadania było zapewnienie 
bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych 
i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. Miernikiem 
realizacji tego zadania był odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym 
(w %). Planowana i osiągnięta na 31 grudnia 2018 r. wartość ww. miernika wynosiła 
105,4%. Zakładany cel został osiągnięty. 

W ramach ww. zadania Areszt realizował jedno podzadanie Wykonywanie kary pozbawienia 
wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania, którego celem 
było zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających 
osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw. Miernikiem 
realizacji tego podzadania był odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową 
normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej. Planowana i osiągnięta na 31 grudnia 2018 r. 
wartość ww. miernika wynosiła 100,0%. Cel został osiągnięty. 

W ramach ww. podzadania Areszt realizował trzy działania: 
1). Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, którego celem było 
zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania. Miernikiem realizacji działania była liczba osadzonych przypadająca na 
jednego funkcjonariusza. Planowana i osiągnięta na koniec 2018 r. wartość miernika 
wynosiła 3,38. Cel został osiągnięty. 

2). Więzienna służba zdrowia, którego celem była stabilizacja dostępności świadczeń 
zdrowotnych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Miernikiem 
                                                      

10 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
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realizacji działania był odsetek badań specjalistycznych wykonywanych w podmiotach 
leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Planowana i osiągnięta na koniec 2018 r. 
wartość miernika wynosiła 97,52%. Cel został osiągnięty. 

3). Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, 
którego celem było podnoszenie umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy więziennictwa. 
Dla działania nie określono wartości miernika. 
Przyjęte mierniki umożliwiały ocenę skuteczności realizowanych działań. Monitoring 
mierników prowadzony był systematycznie na podstawie rzetelnych źródeł danych 
wynikających z ksiąg rachunkowych oraz informacji komórek organizacyjnych właściwych 
dla realizacji działań objętych miernikami. 

(dowód: akta kontroli str. 268-278) 

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 wydatków. 

W wyniku kontroli wybranej próby wydatków ustalono, że zostały one poniesione w sposób 
celowy i gospodarny. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności ujęte w układzie zadaniowym wydatków. Na koniec 2018 r. dopuszczono do 
zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan wydatków Aresztu. Nie podjęto działań  
w celu skorygowania błędnego zapisu w fakturze dokumentujące wykonanie świadczeń 
medycznych. 

3. Zamówienia publiczne 

W Areszcie sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w terminie 
określonym w art. 13a ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych12 (dalej: ustawa Pzp) oraz zamieszczono go na stronie internetowej13. 

(dowód: akta kontroli str. 306-308) 

W 2018 r. Areszt udzielił pięciu zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, o łącznej 
wartości 2006 tys. zł, w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Badaniem objęto dwa postępowania 
udzielone w 2018 r. o łącznej wartości 1107 tys. zł14 (łącznie 55% wartości udzielonych 
zamówień w 2018 r.), trzy postępowania przeprowadzone w 2017 r. o łącznej wartości 
596 tys. zł15 oraz jedno z 2016 r. o wartości 241 tys. zł16 (na usługi pocztowe). Analiza 
sześciu postępowań o łącznej wartości 1944 tys. zł, w wyniku których w 2018 r. poniesiono 
wydatki w łącznej kwocie 846 tys. zł wykazała, że dokonano ich w trybie przetargów 
nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy Pzp i rzetelnie udokumentowano.  
Z wyłonionymi dostawcami towarów i usług zawarto pisemne umowy, odpowiadające 
wymogom ustawowym. Systematycznie monitorowano realizację umów zawartych w wyniku 
udzielonych zamówień. 

(dowód: akta kontroli str. 311, 329, 331-347, 351-507) 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp sporządzono rzetelnie roczne sprawozdanie  
o udzielonych w 2018 r. zamówieniach i w dniu 5 lutego 2019 r. przekazano je do Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 309-310) 

                                                      
12 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
13 http:/www.zp.sw.gov.pl. 
14 Zamówienie na sukcesywne dostawy pieczywa i bułki tartej od 14 czerwca 2018 r. do 13 czerwca 

2019 r., sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, konserw i tłuszczy zwierzęcych wykonywane od  
9 marca 2018 do 8 marca 2019 r. 

15  Sukcesywne dostawy warzyw i owoców od 30 listopada 2017 r. do 5 listopada 2018 r., sukcesywne 
dostawy środków higieny i czystości od 28 listopada 2017 r. do 27 listopada 2018 r., sukcesywne 
dostawy ryb i konserw rybnych od 27 lutego 2017 r. do 17 lutego 2018 r. oraz jaj kurzych od  
18 marca 2017 r. do 17 marca 2018 r. 

16 Zamówienie na świadczenie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. dla Aresztu usług 
pocztowych w obrocie krajowym. 
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Ponadto badaniem objęto pięć zamówień udzielonych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 8 
ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp z uwagi na inne 
przesłanki niż wartość zamówienia17, o łącznej wartości 5152 tys. zł, w tym jedno o wartości 
2613 tys. zł udzielone w 2017 r. i cztery przeprowadzone w 2018 r. Wyboru wykonawcy  
w każdym przypadku dokonano zgodnie z procedurą ustaloną przez Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej w piśmie z 21 października 2016 r. Pod względem przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji i wysokości wypłaconego wynagrodzenia (3184 tys. zł  
w 2018 r.) umowy zawarte z wykonawcą zostały zrealizowane prawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 509-580) 

Pozostałe objęte badaniem wydatki z wylosowanej próby zrealizowano:  
a) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Aresztu18 

– 11 pozycji na łączną kwotę 65,9 tys. zł – wydatki, których wartość nie przekraczała 
równowartości 6000 euro; 

b) w ramach umów zawartych przez Areszt Śledczy w Krakowie na podstawie art. 16 
ustawy Pzp w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Krakowie – siedem pozycji na łączną kwotę 26,4 tys. zł; 

c) w ramach umowy z wykonawcą wyłonionym poza trybem konkursu ofert, zgodnie  
z art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej19 – dwie 
pozycje – na łączną kwotę 5,7 tys. zł – wydatki z zakresu usług medycznych 
(konsultacje psychiatryczne i internistyczne osadzonych); 

d) w ramach badań profilaktycznych osadzonych skierowanych do zatrudnienia – jedna 
pozycja na kwotę 1,0 tys. zł; 

e) w ramach umowy z Państwowym Przedsiębiorstwem Odzieżowym w Sieradzu, jedynym 
dostawcą wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy Aresztu – jedna pozycja na 
kwotę 59,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 43-47, 652-654) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie i przeprowadzenie badanych 
postępowań w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy zawarte z wykonawcami, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty zawierały m.in.: kwotę wynagrodzenia wykonawcy, warunki 
płatności, kary umowne oraz termin realizacji zamówienia. Prawidłowa była również 
realizacja umów zawartych w wyniku tych postępowań, tak pod względem przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji, jak i wysokości wynagrodzenia. 

4. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

4.1. Sprawozdawczość 

Badaniem objęto prawidłowość sporządzenia jednostkowych, rocznych sprawozdań 
budżetowych Aresztu za 2018 r.: 
– o stanie środków na rachunku bankowym państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 

Sprawozdania sporządzono: 
a) w terminach określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej20, z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

                                                      
17 Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, znak; BKW(p)–073–131/2016/1016  

z 21 października 2016 r. dotyczące prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób 
skazanych na karę pozbawienia wolności m.in. wybór wykonawców, którzy mogą zagwarantować 
miejsca pracy dla osadzonych. 

18 Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach z dnia 2 września 2016 r.  
w sprawie organizacji postępowań o zamówienia publiczne i powołania stałej Komisji Przetargowej  
w Areszcie Śledczym w Kielcach. 

19 Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. 
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 109. 
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sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych21  
i z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym22; 

b) w oparciu o dane ujęte w ewidencji księgowej Aresztu; 
c) prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 40, 71-72, 584-615) 

4.2. Księgi rachunkowe 

Przyjęta zarządzeniem nr 42/2013 Dyrektora Aresztu z 30 grudnia 2013 r. dokumentacja 
opisująca przyjęte zasady rachunkowości (dalej Polityka rachunkowości) spełniała wymogi 
określone w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Organizacja rachunkowości i system 
kontroli zarządczej w Areszcie zapewniały w sposób racjonalny prawidłowość prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. (dowód: akta kontroli str. 275-278) 

Salda kont księgi głównej na 31 grudnia 2017 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg 
rachunkowych 2018 r. jako bilans otwarcia na 1 stycznia 2018 r., w związku z czym została 
zachowana zasada ciągłości bilansowej. (dowód: akta kontroli str. 279-288) 

Obroty dziennika za 2018 r. były zgodne z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej 
na 31 grudnia 2018 r. 
System organizacji rachunkowości w Areszcie i zapisy księgowe umożliwiały jednoznacznie 
powiązanie zapisów w dzienniku ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. 
W odniesieniu do poddanej kontroli próby dowodów księgowych ustalono, że: dowody 
księgowe spełniały wymogi określone w ustawie o rachunkowości, w szczególności zostały 
sprawdzone przed zaksięgowaniem pod względem formalno-rachunkowym  
i merytorycznym. Dowody księgowe prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych Aresztu. 
Zapisy księgowe zostały dokonane w sposób trwały i zawierały elementy wymagane art. 23 
ust. 2 ustawy o rachunkowości. (dowód: akta kontroli str. 305) 

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. 
Zbadane sprawozdania przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków, 
należności i zobowiązań oraz realizacji zadań przewidzianych w układzie zadaniowym 
budżetu, a także wiarygodne wartości końcowe mierników za 2018 r. Sprawozdania zostały 
sporządzone rzetelnie i terminowo oraz prawidłowo pod względem merytorycznym  
i formalno-rachunkowym. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnioskuje o rzetelną 
weryfikację dowodów księgowych. 

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 Kielcach. 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. 

                                                      
21 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1793. 
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Kielce, dnia          marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Zbigniew Jurkowski 

specjalista kontroli państwowej 
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