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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie1, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy, od 10 marca 2016 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 137) 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Marcin Stolarczyk, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/32/2019 z 22 stycznia 2019 r.; 

2. Wojciech Zdasień, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/41/2019 z 1 lutego 2019 r.; 

3. Szymon Stokłosa, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/43/2019 z 11 lutego 2019 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Prokuratury Okręgowej w Krakowie, 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,  
− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

                                                      
1 Dalej: Prokuratura.  
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
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− 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 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wykonuje zadania w zakresie ścigania 
przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Zadania i kompetencje prokuratury 
zostały szczegółowo wskazane w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. 
Prawo o prokuraturze3. Do jednostek podległych Prokuratury Okręgowej w Krakowie 
w 2018 r. należało łącznie 14 prokuratur rejonowych, które nie posiadały własnych 
planów finansowych4, a ich działalność była finansowana z budżetu kontrolowanej 
jednostki.     

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie planu finansowego 
Prokuratury na 2018 r.  

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

Badanie próby dochodów budżetowych wynoszącej ponad 75% dochodów 
zrealizowanych w 2018 r. wykazało m.in., iż Prokuratura prawidłowo i terminowo 
ustalała należności z tytułu dochodów budżetowych.    

W wyniku szczegółowej kontroli ponad 3% wydatków Prokuratury zrealizowanych 
w 2018 r. stwierdzono, iż zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych, a uzyskane efekty rzeczowe 
służyły realizacji ustawowych zadań jednostki.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe 
za 2018 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. 
sporządzone przez Prokuraturę. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, na 
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych Prokuratury wyniosła 
127 tys. zł, co stanowiło 385,9% planu finansowego na 2018 r. oraz 206,1% 

                                                      
3 Dz. U. z 2017, poz.1767 ze zm..  
4 Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały, Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, Prokuratura 
Rejonowa Kraków Nowa-Huta, Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze, Prokuratura Rejonowa Kraków 
Śródmieście Wschód, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratura Rejonowa 
w Chrzanowie, Prokuratura Rejonowa w Miechowie, Prokuratura Rejonowa w Myślenicach, Prokuratura 
Rejonowa Olkuszu, Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, 
Prokuratura Rejonowa w Wadowicach, Prokuratura Rejonowa w Wieliczce.  
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. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykonania w 2017 r. Wzrost dochodów budżetowych w stosunku do roku 2017 r. 
o 66 tys. zł został spowodowany głównie zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów 
z lat ubiegłych (wzrost o kwotę 28 tys. zł) oraz dochodów z tytułu wpływów z kar 
i odszkodowań wynikających z umów (wzrost  o kwotę 34 tys. zł). 

Dobrana losowo do kontroli próba dowodów wyniosła 22 zapisy. Łączna wartość 
skontrolowanych zapisów wyniosła 96 tys. zł, co stanowiło 75,2% dochodów 
budżetowych zrealizowanych w 2018 r. Analiza dokumentacji nie wykazała 
przypadków nieprawidłowego zakwalifikowania przez kontrolowaną jednostkę 
danego dochodu do odpowiedniej kategorii (dochody przypisane i dochody 
nieprzypisane). Przypisu dochodów dokonywano na podstawie odpowiednich 
dowodów źródłowych (np. nota księgowa,  informacja od prokuratora) lub w oparciu 
o wyciąg z rachunku bankowego6. W przypadku zaliczenia danego dochodu do 
dochodów przypisanych, należności z tytułu tych dochodów, ujmowano w księgach 
rachunkowych na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych pod 
właściwą datą i w odpowiednim okresie sprawozdawczym. Dochody zrealizowane 
bez uprzedniego przypisu ewidencjonowane były w sposób umożliwiający 
jednoznaczne wyodrębnienie i ustalenie ich wysokości z wykorzystaniem ewidencji 
analitycznej do konta 133 Dochody jednostki budżetowej. 

Stan należności na 31 grudnia 2018 r. wynosił 23 tys. zł, co stanowiło 87,2% 
należności zaewidencjonowanych na 31 grudnia 2017 r. Stan zaległości na 31 
grudnia 2018 r. zmniejszył się o 4 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2017 r. 
W strukturze należności na 31 grudnia 2018 r. zaległości netto stanowiły 100% 
ogółu należności, identyczna sytuacja miała miejsce na koniec 2017 r.   

Na 31 grudnia 2018 r. lista zaległości liczyła łącznie 8 pozycji i wszystkie one 
dotyczyły osób fizycznych. Należności znajdujące się na ww. liście stawały się 
wymagalne w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 18 czerwca 2017 r.7. Średnia 
wysokość należności na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2,9 tys. zł. Najwyższa 
zaległość wyniosła 5,4 tys. zł, natomiast najniższa 0,2 tys. zł. Zaległości wynikały 
z zasądzonych na rzecz Prokuratury (lub prokuratur podległych) zwrotu kosztów 
procesu lub/i postępowania odwoławczego oraz zastępstwa procesowego 
(7 zaległości) oraz zwrot kosztów przechowywania samochodu na parkingu (jedna 
zaległość)8. W siedmiu przypadkach postępowania egzekucyjne prowadzone przez 
komorników sądowych na podstawie postanowień lub/i wyroków zostały umorzone 
do 31 grudnia 2018 r.9, natomiast w przypadku jednej zaległości (kwota zaległości 
0,2 tys. zł) postępowanie nadal trwało10. Zbadano wszystkie wykazane na 
31 grudnia 2018 r. zaległości w łącznej wysokości 23 tys. zł i nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie ich windykacji.      

Z treści Zarządzenia Prokuratora Okręgowego nr 10/17 z 2 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Krakowie 
wynikało, iż do zadań Działu Finansowo – Księgowego Prokuratury należało m.in. 
zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta trzeciego 
stopnia oraz prowadzenie rachunkowości. W ww. dokumencie nie wyodrębniono 

                                                      
6 Dochody nieprzypisane.  
7 Wśród należności poddanych szczegółowej analizie nie było należności, o których mowa w art. 60 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.), dalej ustawa o finansach 
publicznych.     
8 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Cywilny z 7 marca 2014 r. 
dotyczące m.in. zasądzenia od uczestnika postępowania na rzecz Skarbu Państwa Prokuratora Okręgowego w 
Krakowie kwoty 3 tys. zł tytułem zwrotu kosztów przechowywania samochodu na parkingu.   
9 Prokuraturze zwrócono tytuły wykonawcze.  
10 31 grudnia 2018 r. zwrócono się do komornika sądowego z pismem o udzielenie informacji w zakresie 
skuteczności postępowania egzekucyjnego oraz o wpłatę pozostałej do wyegzekwowania kwoty.  
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komórki (stanowiska) zajmującej się tylko i wyłącznie sprawami windykacji 
należności. Z analizy dokumentacji wynikało, iż Główny Księgowy Prokuratury 
prowadził kontrolę terminowości zapłaty należności Skarbu Państwa. Pod datą 27 
grudnia 2018 r. sporządzono pisemną informację do każdej z 7 umorzonych przez 
komorników spraw dotyczących  zaległości. 31 grudnia 2018 r. Prokurator Okręgowy 
podjął decyzję o ponownym skierowaniu ww. spraw do egzekucji komorniczej.  

W 2018 r. w Prokuraturze nie wystąpiły przypadki, aby w stosunku do należności 
przeterminowanych (zaległości) dokonywano odpisu aktualizującego daną 
należność, umarzano lub podejmowano działania mające na celu zmianę terminu 
zapłaty (odraczanie lub rozkładanie płatności na raty). Na podstawie analizy 
dostępnych danych finansowo – księgowych nie stwierdzono, aby w 2018 r. 
jakiekolwiek należności Skarbu Państwa uległy przedawnieniu lub/i zostały spisane 
z ewidencji księgowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-14) 

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. Prawidłowo i terminowo 
ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych, a czynności podejmowane dla 
odzyskania należności należy uznać za wystarczające i adekwatne do 
windykowanych kwot.   

2. Wydatki  

Wydatki ogółem Prokuratury wyniosły w 2018 r. 95 965 tys. zł, co stanowiło 100% 
planu po zmianach, a także 104,8% wydatków przyjętych w ustawie budżetowej.  

W 2018 r. w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie nie realizowano wydatków 
z budżetu środków europejskich oraz nie otrzymano żadnych środków z rezerw 
budżetowych (ogólnych lub/i celowych).   

W stosunku do 2017 r. wykonanie wydatków wzrosło o 5 680 tys. zł, tj. o 6,3%. 
Wydatki bieżące w 2018 r. wyniosły 95 877 tys. zł, co stanowiło 99,9% wydatków 
ogółem. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) oraz świadczenia na rzecz 
osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 79 218 tys. zł, co stanowiło 82,5% wydatków 
ogółem. Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych 
wyniosły w 2018 r. 16 746 tys. zł, co stanowiło 17,5% wydatków ogółem i oznaczało 
wzrost w stosunku do 2017 r. o 1 252 tys. zł. Łączna kwota wynagrodzeń oraz 
świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosła w 2018 r. 79 218 tys. zł i w stosunku 
do 2017 r. wzrosła o 4 428 tys. zł. 

Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wyniosły 63 626 tys. zł, co stanowiło 100% 
planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. stanowiły 104,8% 
wynagrodzeń wypłaconych w 2017 r. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 
613 osób i było o 11 osób wyższe niż w 2017 r. Wzrost zatrudnienia wynikał m.in. 
ze wzrostu zatrudnienia w Dziale 755 Rozdział 75505 o 12 osób11. Wzrosło 
zatrudnienie w grupie osób na stanowiskach asystenci prokuratorów o 8 osób, 
oraz zatrudniono trzy osoby na stanowiskach asesorów prokuratorskich. Wzrosło 
również zatrudnienie w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń o dwie osoby i zmalało na stanowiskach prokuratorów (o jedną 
osobę).       

                                                      
11 W 2018 r. w Dziale 752 Rozdział 75205 przeciętne zatrudnienie zmalało w stosunku do 2017 r. o jedną osobę 
(stanowisko prokuratora).   

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wynagrodzenia w 2018 r. wzrosły o kwotę 2 914 tys. zł i wynikały głównie z wzrostu 
wynagrodzeń wypłaconych w Dziale 755 Rozdział 75505 prokuratorom 
(1 910 tys. zł) oraz osobom nie objętym mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 
369 tys. zł12. 

Zaplanowane w budżecie Prokuratury świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały 
wykonane zgodnie z planem (100%) i stanowiły 12,6% wydatków ogółem 
(w 2017 r. było to 12,3%). Świadczenia te, zaewidencjonowane w paragrafach 3110, 
3020 oraz 3030 wyniosły łącznie 12 130 tys. zł i dotyczyły głównie świadczeń 
społecznych, na które złożyły się uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku  
(9 400 tys. zł) oraz uposażenia rodzinne (2 589 tys. zł). W strukturze wydatków 
Prokuratury w 2018 r. według grup ekonomicznych dominowały wydatki bieżące 
jednostek budżetowych, których udział w wydatkach ogółem wyniósł 87,3%. 
W 2017 r. było to 87,5%. Wydatki majątkowe Prokuratury w 2018 r. wyniosły 
88 tys. zł, co stanowiło 0,1% wydatków ogółem. W 2017 r. było to 0,2%.  

W 2018 r. nie zaplanowano realizacji żadnych wydatków inwestycyjnych (paragraf 
6050), natomiast w ramach budżetu Prokuratury zaplanowano wydatki na zakupy 
inwestycyjne (paragraf 6060). W rozdziale 75205 (Jednostki organizacyjne 
prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych) zaplanowano 12 tys. zł 
z przeznaczeniem na zakup systemów klimatyzacji (dostawa i montaż) do trzech 
gabinetów Działu ds. Wojskowych i plan rzeczowo-finansowy w tym zakresie 
zrealizowano w całości.  

W rozdziale 75505 (Jednostki powszechne prokuratury) pierwotnie nie zaplanowano 
żadnych zakupów inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan 
o kwotę 76 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania dostawy i montażu 
systemu klimatyzacji korytarza zlokalizowanego na piętrze IV w nieruchomości 
usytuowanej  przy ulicy Mosiężniczej 2 (16 tys. zł) oraz na dostawę macierzy 
dyskowej do serwerowni (60 tys. zł). Plan rzeczowo-finansowy zakupów 
inwestycyjnych w ramach rozdziału 75505 został zrealizowany w całości. W toku 
kontroli nie stwierdzono, aby zrealizowane w 2018 r. zakupy inwestycyjne były 
niecelowe i nieuzasadnione potrzebami jednostki13. 

Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5 827 tys. zł, w tym m.in. 
4 514 tys. zł – zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń i uposażeń 
rocznych za 2018 r. (paragrafy 4040 i 4070) oraz 209 tys. zł z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. W stosunku do roku poprzedniego 
zobowiązania Prokuratury na 31 grudnia 2018 r. wzrosły o 243 tys. zł, co było 
spowodowane głównie zwiększeniem zobowiązań z tytułu dodatkowych 
wynagrodzeń oraz uposażeń rocznych, które zwiększyły się o 250 tys. zł. Na koniec 
2017 r. zobowiązania ogółem wyniosły  5 584 tys. zł. Nie stwierdzono, aby wystąpiły 
przypadki niewykazywania zobowiązań wymagalnych w ciągu roku budżetowego 
i jednoczesnego wykazania na 31 grudnia 2018 r. roku wydatków lub zobowiązań 
z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań. W toku badań 
kontrolnych, w tym szczegółowej kontroli wylosowanych dowodów księgowych nie 
ujawniono przypadków powstania w 2018 r. zobowiązań wymagalnych, co 
skutkowałoby koniecznością naliczenia i zaewidencjonowania kwoty odsetek od tych 
zobowiązań.      

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 40-53, 61, 151) 

                                                      
12 W ramach wynagrodzeń w 2018 r. wypłacano również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.   
13 W dokumentacji znajdowała się korespondencja pomiędzy Prokuratura, a Prokuraturą Regionalną dotycząca 
zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75505, która zawierała m.in. uzasadnienie 
wnioskowanych zmian.  
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Łączna kwota wydatków wynikająca z wylosowanych zapisów14 wyniosła 826 tys. zł, 
co stanowiło 0,86% wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 r. Dodatkowo 
dobrano celowo 50 najwyższych kwotowo zapisów, których łączna wartość wyniosła 
2 302 tys. zł. Wartość wydatków wynikająca z dodatkowo dobranych 50 dowodów 
wyniosła 2 280 tys. zł.  

Szczegółowej kontroli poddano łącznie 75 zapisów (wylosowanych i dobranych 
celowo), a łączna kwota skontrolowanych wydatków wyniosła 3 106  tys. zł, co 
stanowiło 3,24% wydatków ogółem poniesionych przez Prokuraturę w 2018 r.15  
Analizy dokumentacji związanej z wybranymi do kontroli wydatkami wykazała, iż ich 
realizacja była zgodna z zasadami gospodarowania środkami publicznymi16. 
Nie stwierdzono też, aby te wydatki zostały nierzetelnie skalkulowane. Dokonywano 
ich do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Prokuratury. W ramach 
skontrolowanych ww. wydatków zidentyfikowano jeden wydatek majątkowy na 
kwotę 60 tys. zł, który dotyczył zakupu macierzy dyskowej17 do siedziby Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie. Wydatek został zrealizowany zgodnie z umową nr 50/2108 
z 16 listopada 2018 r.18 Zakupiony sprzęt został odebrany 30 listopada 2018 r. 
Zapłata nastąpiła 27 grudnia 2018 r. Kontrola nie wykazała, aby ww. wydatek 
majątkowy został zrealizowany niezgodnie z obowiązującym prawem. Pod datą 21 
grudnia 2018 r. sprzęt został przyjęty na środki trwałe.  

Badanie próby wydatków nie ujawniło przypadków dokonywania zapłaty po terminie 
płatności, które skutkowałyby zapłatą odsetek, kar lub innych opłat.  

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 62-73) 

W latach 2017-2018 przeprowadzono w Prokuraturze łącznie 9 postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 719, które skutkowały dokonaniem 
wydatków w 2018 r. Łączna wartość brutto zawartych umów wyniosła 3 069 tys. zł. 
Ponadto w 2018 r. udzielono 25 zamówień publicznych, których jednostkowa 
wartość nie przekraczała 30 000 euro. Łączna wartość tych zamówień wyniosła 
891 tys. zł. Zamówienia te dotyczyły wydatków do realizacji w latach 2018-2021 
i były udzielane w oparciu o Zarządzenie nr 76/17 Prokuratora Okręgowego 
w Krakowie z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia procedur udzielania zamówień 
publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. 

W odniesieniu do szczegółowo badanej próby wydatków w łącznej wysokości 
3 106 tys. zł, dokonano ich kontroli pod kątem prawidłowości wyboru trybów 
udzielania zamówień publicznych oraz ewentualnego wyłączenia stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych20. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 74-76, 78-84, 100-104, 121-122, 138) 

 

                                                      
14 Kwota wylosowanych zapisów wyniosła łącznie 316,1 tys. zł (25 zapisów).   
15 Wśród skontrolowanych szczegółowo wydatków znalazły się następujące ich kategorie (grupy ekonomiczne): 
wydatki bieżące – 3 010 tys. zł (3,6% wydatków bieżących), wydatki majątkowe – 60 tys. zł (68,2% ogółu 
wydatków majątkowych), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 tys. zł (0,03% ogółu wydatków 
w paragrafach 3110, 3020 oraz 3030).    
16 Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 
celowy i oszczędny oraz tak, aby uzyskać najlepsze efekty z danych nakładów albo optymalizując dobór metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.   
17 Usunięto zapis na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 
18 Poprzedzoną złożeniem zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.19.2018 z 29 października 2018 r.  
19 Postępowania nr PO VII WB 261.5.2018 oraz PO VII WB 261.6.2018 na prace remontowo – budowlane 
w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zlokalizowanym przy ul. Francesco Nullo zostały unieważnione.  
20 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.  
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Szczegółową kontrolą objęto łącznie cztery następujące postępowania dotyczące 
udzielenia zamówienia publicznego21: 

• postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 upzp: Dostawa macierzy dyskowej na 
potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 (PO VII WB 
262.19.2018), 

• postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki: Prace remontowo – budowlane 
w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zlokalizowanym przy 
ul. Francesco Nullo (PO VII WB 261.7.2018), 

• postępowanie w trybie zapytania o cenę: Usługi sprzątania pomieszczeń 
i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej 
w Krakowie i podległych jednostek (PO VII WB 261.1.2017), 

• przetarg nieograniczony: Prace remontowo-budowlane w budynkach prokuratur 
okręgu krakowskiego z podziałem na części (PO VII WB 261.8.2018).  

Łączna kwota środków budżetowych wydatkowanych w 2018 r. w związku z ww. 
postępowaniami wyniosła 682  tys. zł, co  stanowiło 0,71% wydatków Prokuratury 
ogółem. Na podstawie badania dokumentacji związanej z ww. zamówieniami 
publicznymi nie stwierdzono nieprawidłowości, w tym polegających na tym, 
że wybory wykonawców/dostawców zostały przeprowadzone w sposób naruszający 
zasadę konkurencyjności. Ponadto ustalono, iż prace/dostawy/usługi objęte ww. 
postępowaniami zostały w 2018 r. wykonane zgodnie z zawartymi umowami. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 100-120, 123-136, 138-149) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli, w tym 
szczegółowo zbadanej próby wydatków, jak również wybranych dokumentów 
sprawozdawczych (RB-BZ1 za 2018 r.), ustalono, iż środki z budżetu Prokuratury na 
2018 r. były wydatkowane w związku z realizacją ustawowych zadań jednostki, 
a uzyskiwane efekty rzeczowe służyły temu celowi. 

(dowód: akta kontroli str. 150-151)        

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w zakresie ponoszonych przez Prokuraturę wydatków. Zrealizowane w 2018 r. 
wydatki na poziomie 100% planu po zmianach, służyły zadaniom kontrolowanej 
jednostki, a sposób ich wydatkowania był zgodny z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Prokuraturę rocznych sprawozdań 
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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

                                                      
21 Łączna wartość udzielonych zamówień w ramach tych postępowań wyniosła 966 tys. zł.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− 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 Prokuratury (dysponent trzeciego stopnia) były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość  sporządzania 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 15-33, 35-36, 152-156) 
 

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.     

VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Kraków, dnia            marca 2019 r.  

 
 
 
 

Marcin Stolarczyk 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis  

  

Szymon Stokłosa 
Starszy inspektor kontroli państwowej 
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