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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, dalej: Apelacja 
Lubelska (dysponent części 15/11), Sąd Apelacyjny w Lublinie (dysponent III 
stopnia)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Wojcieszkiewicz, Dyrektor Sądu Apelacyjnego od 1 października 2011 r.  
(dowód: akta kontroli str. 3) 

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 Lublinie 

Kontroler Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/20/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 15/11 – Sąd Apelacyjny 
w Lublinie oraz ocena wykonania planów finansowych jednostek finansowanych 
w ramach tej części budżetu państwa, w tym Sądu Apelacyjnego w Lublinie jako 
dysponenta III stopnia.  

Ocenie podlegały w szczególności: 

 działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 

 realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków 
publicznych, 

 sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych:  
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności sądowych oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków, w tym efektów uzyskanych w wyniku 

wydatkowania środków,  
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia,  
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489 (dalej ustawa o NIK). 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu przez podległe jednostki w ramach części 15/11 – Sąd Apelacyjny 
w Lublinie.  

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 15/11 – Sąd Apelacyjny w Lublinie 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. Sądu 
Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej i Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sąd Apelacyjny realizował zadania, 
o których mowa w art. 1 § 2 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych3, tj. sprawował wymiar sprawiedliwości oraz wykonywał inne 
zadania z zakresu ochrony prawnej. Na obszarze apelacji lubelskiej w 2018 r. 
funkcjonowało trzydzieści pięć sądów, w tym: Sąd Apelacyjny w Lublinie; cztery 
Sądy Okręgowe w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu; 18 rejonowych oraz 12 
tzw. sądów funkcjonalnych. Stosownie do § 2 pkt 5 i 6 oraz § 3 ust. 1-4 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności 
inwestycyjnej sądów powszechnych4, Dyrektor Sądu Apelacyjnego jest 
dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponentem trzeciego stopnia 
w zakresie dysponowania budżetem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Dyrektorzy ww. 
sądów okręgowych i rejonowych są dysponentami trzeciego stopnia środków 
budżetu państwa. 

Dochody zrealizowane w części 15/11 wyniosły 317.734,1 tys. zł, w tym wykonane – 
przez Sąd Apelacyjny (dysponenta trzeciego stopnia) – 3.264,4 tys. zł, tj. stanowiły 
odpowiednio 100,3% i 182,8% planu. Wydatki poniesiono w kwocie 
579.721,9 tys. zł, w tym przez Sąd Apelacyjny – 39.339,4 tys. zł, stanowiącej 
odpowiednio: 98,8% i 99,9% planu po zamianach.  

(dowód: akta kontroli str. 664, 711-712) 

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia5 pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 15/11 – Sąd Apelacyjny w Lublinie. 

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

Badanie 34,6% dochodów wykonanych w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i 100% 
należności pozostałych do zapłaty na koniec 2018 r. wykazało, że należności 
z tytułu dochodów budżetowych były naliczane terminowo i w prawidłowej wysokości 
oraz podejmowano właściwe działania w celu ich egzekucji.  

                                                      
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm. 
4  Dz. U. poz. 1476, 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 opisową. 
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W wyniku kontroli 40,3% wydatków zrealizowanych przez Sąd Apelacyjny 
stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, a w rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele 
prowadzonej działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. 

Nieprawidłowości stwierdzone w kontrolowanych sądach nie wynikały z braku 
nadzoru Sądu Apelacyjnego nad gospodarką finansową sądów.  

Pozytywnie zaopiniowano sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji 
finansowych łączne (części 15/11 – Sąd Apelacyjny w Lublinie) i jednostkowe (Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie – dysponenta trzeciego stopnia). Przyjęte mechanizmy 
kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Zrealizowane w części 15/11 dochody wyniosły 317.734,1 tys. zł i były wyższe 
o 0,3% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (316.631 tys. zł). 
W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody były niższe o 7,9%, głównie z powodu 
uzyskania niższych wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego. 

Głównym źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
(238.849,4 tys. zł, tj. 75,2% dochodów ogółem) oraz z kar i odszkodowań 
wynikających z grzywien i mandatów (65.447,2 tys. zł, tj. 20,6% dochodów ogółem).  

Zrealizowane dochody Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyniosły 3.264,4 tys. zł i były 
wyższe o 82,8% od kwoty zaplanowanej w planie finansowym na rok 2018 
(1.786 tys. zł) oraz o 18,9% od dochodów uzyskanych w 2017 r. (2.744,4 tys. zł). 
Wynikało to z uzyskania większych wpływów: ze spłat oprocentowanych pożyczek 
udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych (o 645,1 tys. zł), 
kar i odszkodowań wynikających z umów (o 385,7 tys. zł), opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego (o 278,9 tys. zł) oraz z odsetek (o 157 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 177-181, 184-185, 214-216) 

Do szczegółowego badania dochodów wylosowano z zastosowaniem metody PPS6 
50 dowodów i odpowiadających im zapisów księgowych o wartości 1.129,8 tys. zł, 
tj. 34,6% dochodów zrealizowanych przez Sąd Apelacyjny w 2018 r. Analiza tych 
dowodów wykazała, że należności z tytułu dochodów budżetowych naliczane były 
terminowo i w prawidłowej wysokości, zostały poprawnie zakwalifikowane do 
kategorii dochodów przypisanych lub nieprzypisanych i ujęte w księgach 
rachunkowych, zgodnie z „Planem Kont Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla 
Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr” przyjętego zarządzeniem 
Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 230-233, 702-705) 

1.2. Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, należności pozostałe do zapłaty w części 15/11 wyniosły 
123.689,5 tys. zł, w tym zaległości – 100.535,1 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. 
należności były niższe o 12.960,4 tys. zł, tj. o 9,5%, a zaległości o 217,4 tys. zł, 
tj. o 0,2%. Zaległości wynikały głównie z nieuregulowanych grzywien, mandatów 

                                                      
6  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości.  

Opis stanu 

faktycznego 
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i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (90.147,5 tys. zł) oraz opłat i kosztów 
sądowych z tytułu postępowania sądowego (10.145,8 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 214-217) 

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości w Sądzie Apelacyjnym na dzień 
31 grudnia 2018 r. wyniosły 41,2 tys. zł. Były o 180,3% wyższe niż zaległości na 
koniec poprzedniego roku (14,7 tys. zł). Dotyczyły kosztów sądowych i kar 
umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy i odstąpienia od jej realizacji.  

Badanie dokumentacji tych zaległości wykazało, że Sąd Apelacyjny podejmował 
prawidłowe działania w celu ich egzekucji. Terminowo skierowano do 
zobowiązanych wezwania do zapłaty. Zaległość w kwocie 20,4 tys. zł została 
uiszczona przez zobowiązanego w dniu 3 stycznia 2019 r. Do sądu przekazano 
należność z tytułu kary umownej z odsetkami (15,5 tys. zł) i wniosek o rozłożenie 
zaległości na raty (5,1 tys. zł), do komornika sądowego wysłano polecenie egzekucji 
wraz z tytułem wykonawczym (0,2 tys. zł).  

W 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym nie umarzano i nie odraczano należności 
budżetowych, rozłożono – na podstawie zarządzenia sądu – na raty należność 
z tytułu kosztów sądowych w kwocie 0,7 tys. zł. Nie wystąpiły należności 
długoterminowe i nie stwierdzono należności, które uległy przedawnieniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 10-35, 185, 340-341, 452-454) 

1.3. W ramach nadzoru nad wykonaniem budżetu w części 15/11 prowadzono 
kwartalne analizy prawidłowości i terminowości pobierania dochodów budżetowych. 
Nadzór nad dochodzeniem należności budżetu państwa sprawował Prezes Sądu 
Apelacyjnego poprzez monitorowanie postępowań egzekucyjnych prowadzonych 
przez sądy na obszarze apelacji lubelskiej. Sądy zostały zobowiązane do 
opracowania kwartalnych informacji o egzekucji należności sądowych. Prowadzone 
były kwartalne analizy dokonanych kwot przypisu, uiszczeń i zaległości. 
W przypadku pogorszenia wyników kierowane były do prezesów sądów okręgowych 
pisma zobowiązujące do podania przyczyn pogorszenia wyników oraz 
wprowadzenia działań nadzorczych skutkujących poprawą efektywności w zakresie 
ściągalności należności budżetu państwa. W sądach zlokalizowanych przy 
wschodniej granicy państwa (Sądy Rejonowe w: Chełmie, Hrubieszowie 
i Tomaszowie Lubelskim), w których wyniki uległy pogorszeniu, zorganizowano 
narady, które doprowadziły do zmiany organizacji pracy i wzmocnienia etatowego 
w grupie asystentów i urzędników wydziałów karnych. 

(dowód: akta kontroli str. 583-613, 663-701) 

Kontrola prowadzona w trzech sądach z terenu Apelacji Lubelskiej wykazała, że 
stosowany w sądach centralny program informatyczny pn. Zintegrowany System 
Rachunkowości i Kadr (dalej: ZSRK), nie umożliwiał zaewidencjonowania 
należności długoterminowych na koncie 226 Długoterminowe należności 
budżetowe. Konto to miało zastosowanie wyłącznie dla pożyczek mieszkaniowych 
sędziów i w systemie ZSRK oznaczone było jako „długoterminowe należności 
budżetowe – pożyczki mieszkaniowe sędziów”. Należności rozłożone na raty 
z terminem płatności dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym 
ewidencjonowane były na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych. 
Dyrektor Sądu Apelacyjnego podała, że zgodnie z pismem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 5 lutego 2007 r. należności sądowe zdefiniowano jako należności 
krótkoterminowe bez względu na termin zapłaty. W czasie trwania kontroli NIK 
Dyrektor wystąpiła do firmy Orcom o udostępnienie funkcjonalności w zakresie 
możliwości podziału należności sądowych w systemie „należności sądowe” ww. 
firmy. Od 21 marca 2019 r. system zainstalowany w sądach na obszarze Apelacji 
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Lubelskiej zapewniał możliwość podziału należności sądowych na wymagalne 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz po tym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 645-654, 731) 

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. Należności z tytułu dochodów 
budżetowych ustalane były prawidłowo i terminowo oraz podejmowano właściwe 
działania w celu ich egzekucji. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 
sprawowano nadzór nad realizacją dochodów przez sądy okręgowe i rejonowe 
w ramach Apelacji Lubelskiej.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Wydatki budżetu państwa w części 15/11 wyniosły 579.721,9 tys. zł, stanowiły 
98,8% planu po zmianach i 102% planu wg ustawy budżetowej. W porównaniu do 
roku 2017 wydatki były wyższe o 1.315 tys. zł, tj. o 0,2%.  

Plan wydatków części 15/11, ustalony w ustawie budżetowej w kwocie 
568.467 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 18.114,6 tys. zł (3,2%), do kwoty 
586.581,6 tys. zł. Zwiększenia dokonane zostały przez Ministra Sprawiedliwości 
w ramach budżetu części 15 – Sądy Powszechne. Środki finansowe przyznano 
m.in. na sfinansowanie waloryzacji wynagrodzeń sędziów, sędziów w stanie 
spoczynku i uposażeń rodzinnych, podwyżek wynagrodzeń urzędników oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne naliczanych od tych wynagrodzeń, realizację zadań 
„wdrożenie pełnego środowiska wirtualnego” i „wdrożenie technologii SD WAN” oraz 
wypłatę nagród dla urzędników. W 2018 r. budżet części 15/11 nie był zwiększany 
środkami finansowymi z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa.  
W latach 2017-2018 w częsci 15/11 nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego.  

(dowód: akta kontroli str. 199-203, 225-226, 229, 340, 444-450, 710) 

Planowane wydatki budżetu państwa w części 15/11 w kwocie 6.832,3 tys. zł zostały 
zablokowane decyzjami Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 
9 października 2018 r. i 28 grudnia 2018 r. Blokady kwoty 6.824,3 tys. zł dokonano 
na wniosek Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w związku ze stwierdzeniem 
nadmiaru posiadanych środków finansowych. Wynikało to głównie z niższych 
kosztów postępowania sądowego, niższych kosztów zakupu energii elektrycznej 
i cieplnej, niewykonania planowanego remontu budynku Sądu Okręgowego 
w Siedlcach z powodu unieważnienia postępowania, braku możliwości zakupu 
budynku dla Sądu Rejonowego we Włodawie z powodu wycofania się właściciela ze 
sprzedaży. Kwota 8 tys. zł przeznaczona na współfinansowanie projektu ze środków 
unijnych została zablokowana na wniosek Departamentu Strategii i Funduszy 
Europejskich, w związku z rezygnacją Ministerstwa Sprawiedliwości z realizacji 
projektu w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-9) 

Wydatki w części 15/11 w podziale na grupy ekonomiczne przedstawiały się 
następująco: 
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 42.605,9 tys. zł, 

stanowiły 98,8% planu po zmianach. W porównaniu do roku poprzedniego były 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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wyższe o 2.876,2 tys. zł, tj. o 7,2%, głównie z powodu wypłaty świadczeń 
związanych z przejściem sędziów w stan spoczynku;  

– wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 524.684,1 tys. zł, stanowiły 
98,9% planu po zmianach. Były o 29.371,6 tys. zł, tj. o 5,9% wyższe niż 
w 2017 r., głównie z powodu waloryzacji wynagrodzeń sędziów, referendarzy, 
asystentów i urzędników, wypłaty nagród jubileuszowych i nagród rocznych, 
remontów budynków sądów; 

– wydatki majątkowe wyniosły 12.431,9 tys. zł, stanowiły 96,6% planu po 
zmianach. W porównaniu do 2017 r. były niższe o 30.923,9 tys. zł, tj. o 71,3%, 
w związku z zakończeniem budowy siedziby Sądu Okręgowego i Rejonowego 
w Zamościu.  

(dowód: akta kontroli str. 225-226, 706-710) 

2.1.2. Wydatki zrealizowane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w 2018 r. wyniosły 
39.339,4 tys. zł, stanowiły 99,9% planu po zmianach i 129,1% wydatków 
wykonanych w 2017 r., w tym: 
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.991,7 tys. zł, 

stanowiły 99,9% planu po zmianach i 129,1% wydatków 2017 r.; 
– wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości 

27.994 tys. zł, stanowiły 99,8% planu po zmianach i 118,6% wydatków 2017 r.; 
– wydatki majątkowe wyniosły 7.353,7 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach 

i 194,4% wydatków 2017 r. 
(dowód: akta kontroli str. 186-194, 204-213, 218, 706) 

2.1.3. Wydatki na wynagrodzenia w Apelacji Lubelskiej w 2018 r. wyniosły 
319.287 tys. zł, stanowiły 99,9% planu po zmianach i były wyższe o 4% od 
wykonanych w 2017 r. (306.877,7 tys. zł).  
Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 
4.102 osoby i w porównaniu do 2017 r. było niższe o 19 osób. Według Dyrektor 
Sądu Apelacyjnego, wynikało to z braku powołań na stanowisko sędziego 
(na koniec 2018 r. było 58 nieobsadzonych etatów), długotrwałej choroby 
pracowników, urlopów rodzicielskich i bezpłatnych. Przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne na jednego pełnozatrudnionego wzrosło o 4,5%, z 6.206 zł w 2017 r. do 
6.486 zł w 2018 r. 
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe apelacji wyniosły 13.295,4 tys. zł 
i w porównaniu do roku 2017 były mniejsze o 1.348,2 tys. zł, tj. o 9,2%.  

(dowód: akta kontroli str. 36-38, 225-226, 718-719) 

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Sądu Apelacyjnego w Lublinie w 2018 r. 
wyniosły 13.806,1 tys. zł i były wyższe o 3,5% od wykonanych w 2017 r. 
(13.344,1 tys. zł). Przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o pięć osób 
(ze 154 w 2017 r. do 149 w 2018 r.). Dyrektor Sądu wskazała, że wynikało to 
z nieobsadzenia wakatów powstałych w związku z przejściem sześciu sędziów 
w stan spoczynku oraz powołaniem jednego sędziego do Sądu Najwyższego. 
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na jednego pełnozatrudnionego wzrosło 
o 6,9%, z 7.221 zł w 2017 r. do 7.722 zł w 2018 r.  

Wynagrodzenia bezosobowe w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie wyniosły w 2018 r. 
46 tys. zł i były o 218,3 tys. zł (82,6%) niższe niż w 2017 r. (264,3 tys. zł). Na umowy 
zlecenie trwające dłużej niż 6 miesięcy wydatkowano 2,8 tys. zł, na umowę 
z pracownikiem Sądu dotyczącą realizacji zadania nieujętego w zakresie 
obowiązków, tj. przeprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń dla asystentów sędziów 
zobowiązanych do odbycia stażu asystenckiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40, 183, 186, 339, 439-443, 718-719) 
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2.1.4. Plan wydatków majątkowych (budżetu państwa) sądów Apelacji Lubelskiej 
przewidywał realizację ogółem dziewięciu zadań o wartości: inwestycyjnych 
(3.553 tys. zł) i zakupów inwestycyjnych (3.622 tys. zł). W trakcie roku plan 
wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 3.472,5 tys. zł (do 80,5 tys. zł) 
z powodu zakończenia budowy siedziby Sądu Rejonowego i Okręgowego 
w Zamościu w 2017 r., niewyłonienia wykonawcy dokumentacji na budowę siedziby 
Sądu Rejonowego w Przysusze, opóźnienia wykonania dokumentacji na budowę 
budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim. Plan wydatków na zakupy 
inwestycyjne zwiększono o 9.179,6 tys. zł (do kwoty 12.801,6 tys. zł).  
Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 12.431,9 tys. zł, tj. stanowiły 96,6% planu po 
zmianach (12.882,1 tys. zł). Poniesione zostały głównie na: 
– sfinansowanie koncepcji budowy siedziby Sądów Rejonowych w Opolu 

Lubelskim i Janowie Lubelskim (80,5 tys. zł, 
– wykonanie klimatyzacji w budynkach Sądów Rejonowych w Radzyniu 

Podlaskim, Świdniku, Kozienicach i Sądu Okręgowego w Lublinie 
(2.150,1 tys. zł), 

– zakupy sprzętu informatycznego i licencji (9.861,4 tys. zł),  
– zakup prześwietlarki dla Sądu Apelacyjnego (43,1 tys. zł).  

W 2018 r. nie zrealizowano zakupu budynku we Włodawie na potrzeby Sądu 
Rejonowego we Włodawie na kwotę 440,9 tys. zł. Pomimo przeprowadzonych 
negocjacji w tej sprawie, w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja nie 
wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości. Na wniosek Dyrektor Sądu Apelacyjnego 
z dnia 21 grudnia 2018 r., ww. kwota została zablokowana decyzją Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Plan wydatków majątkowych w Sądzie Apelacyjnym zakładał wydatki inwestycyjne 
w kwocie 400 tys. zł i zakupy inwestycyjne dla Sądu Apelacyjnego i sądów 
rejonowych z terenu Apelacji Lubelskiej na kwotę 3.622 tys. zł. Plan po zmianach 
przewidywał tylko wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.363 tys. zł. 

Kwota 400 tys. zł przeznaczona była na zadanie polegające na wyniesieniu stacji 
transformatorowej z budynku Sądu Apelacyjnego i przeniesieniu jej w inne miejsce. 
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nierozstrzygnięcie uzgodnień w tym 
zakresie, prowadzonych z PGE Dystrybucja, która to firma domagała się prawa 
własności nieruchomości, na której zamierzano docelowo ulokować stację.  

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 7.353,7 tys. zł (99,9% planu po zmianach) 
i poniesione zostały głównie na wykonanie klimatyzacji w budynkach Sądów 
Rejonowych w Radzyniu Podlaskim, Świdniku i Kozienicach (1.503,3 tys. zł), zakup 
sprzętu informatycznego i licencji (5.636,8 tys. zł), zakup prześwietlarki dla Sądu 
Apelacyjnego (43,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 238-273, 313-315) 

2.1.5. Zobowiązania w części 15/11 na koniec 2018 r. wyniosły 32.698,9 tys. zł i były 
wyższe o 1.537,2 tys. zł (4,9%) od zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję 
(27.161,7 tys. zł tj. 83,1%) stanowiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 
z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne wyniosły 33 tys. zł i były o 47,8 tys. zł, 
tj. 59,2% niższe od zobowiązań na koniec 2017 r. Wystąpiły w Sądzie Okręgowym 
w Lublinie i dotyczyły niewypłaconych kwot zadośćuczynienia, wynikających 
z prawomocnych postanowień sądu, które wpłynęły do Sądu Okręgowego 
w terminie uniemożliwiającym ich realizację w 2018 r. Odszkodowania zostały 
wypłacone 4 stycznia 2019 r. W 2018 r. nie wystąpiły płatności z tytułu odsetek za 
nieterminowe regulowanie zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 199-203, 227)  
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Zobowiązania Sądu Apelacyjnego na koniec 2018 r. wyniosły 1.547,1 tys. zł i były 
wyższe o 107,8 tys. zł (7,5%) od zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję 
(1.163,4 tys. zł, tj. 75,2%) stanowiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz 
pochodnymi. Na koniec grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli str. 186-194, 228) 

2.1.6. Badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
15.861,5 tys. zł, stanowiącej 40,3% wydatków Sądu Apelacyjnego. Doboru próby 
wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego 
zapisów i dowodów księgowych, odpowiadających pozapłacowym wydatkom 
budżetowym Sądu. Próba wydatków wylosowana metodą monetarną7 obejmowała 
122 dowody na kwotę 15.191,9 tys. zł, dobrana celowa – dwa dowody na kwotę 
669,6 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków 
dokonywano w wysokości wynikającej z zawartych umów i orzeczonych kosztów 
postępowania sądowego. Terminowo realizowano płatności za zakupione usługi 
i dostawy. Wydatki zostały poniesione do wysokości kwot ujętych w planie 
finansowym Sądu, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
W ramach badania próby wydatków, wydatki w łącznej kwocie 2.002,4 tys. zł, 
skontrolowano pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień 
publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych8 (dalej: Pzp) i nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 234-237) 

2.1.5. Kontrolą objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na: 
– dostawę komputerów przenośnych i tabletów na rzecz sądów powszechnych 

z obszaru Apelacji Lubelskiej, o wartości szacunkowej 1.471,3 tys. zł 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

– dostawę, montaż i uruchomienie skanera do prześwietlania bagażu dla Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie o wartości 35 tys. zł, przeprowadzone z wyłączeniem 
stosowania Pzp, 

– usługę dostępu do oprogramowania informacji prawnej Lex Omega Platinum 
i Legalis Pakiet Premium o wartości szacunkowej 121,7 tys. zł, udzielone 
z wyłączeniem stosowania Pzp. 

Wydatki na realizację tych zamówień wyniosły w 2018 r. 2.002,4 tys. zł i stanowiły 
5,1% wydatków ogółem Sądu. W wyniku badania ww. postępowań nie stwierdzono 
naruszeń przepisów Pzp oraz regulaminu postępowania o wartości zamówień 
powyżej kwoty 20.000 zł brutto, a poniżej progu ustalonego art. 4 pkt 8 Pzp, 
wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie9. 

(dowód: akta kontroli str. 41-170) 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Apelacyjnego na 2018 r. 
zawierał informacje określone w art. 13a ust. 2 Pzp i został zamieszczony na stronie 
internetowej 12 marca 2018 r., tj. w terminie określonym w art. 13a ust. 1 Pzp. 
Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach terminowo (27 lutego 
2019 r.) przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 171-181, 220-224) 

                                                      
7  Metoda monetarna polega na wyborze próby dowodów i zapisów księgowych z prawdopodobieństwem 

proporcjonalnym do wartości. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
9  Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie zasad wykonywania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
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2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W budżecie części 15/11 przewidziano 40 tys. zł na realizację przez Sąd Apelacyjny 
projektu „Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (dalej: PO WER). Sąd 
Apelacyjny w dniu 24 lipca 2018 r. otrzymał informację z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, że ze względu na zmiany koncepcyjne nie przewiduje się w 2018 r. 
wydatków na PO WER. Środki finansowe zostały zablokowane, na podstawie 
decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 9 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 177-182, 195-198, 219, 339, 436-438) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki części 15/11 w układzie zdaniowym realizowane były w ramach dwóch 
funkcji państwa 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
i 18 Sprawiedliwość i wyniosły odpowiednio: 29.451,8 tys. zł i  550.270,1 tys. zł, co 
stanowiło 5,1% i 94,9% wydatków ogółem w części 15/11. 
Zgodnie z wytycznymi Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanymi pismem z 10 kwietnia 2018 r., 
w sprawozdaniach łącznych i jednostkowych w układzie zadaniowym wykazywano 
dane dotyczące tylko miernika realizacji działania 18.3.1.3 Wykonywanie orzeczeń 
wydanych przez sądy powszechne, którego celem była poprawa ściągalności 
należności sądowych. Miernik działania, określony jako wskaźnik uiszczeń do 
przypisów, zaplanowano dla części 15/11 oraz dla Sądu Apelacyjnego na poziomie 
50%, a wykonanie wyniosło 77,36% w Apelacji Lubelskiej i 75,30% w Sądzie 
Apelacyjnym. W 2017 r. plan miernika ustalono w wysokości 75%, wykonanie 
wyniosło 61,69% w Apelacji Lubelskiej i 144,65% w Sądzie Apelacyjnym. Według 
wyjaśnienia Dyrektor Sądu Apelacyjnego, plan miernika na 2018 r. ustalony został 
na podstawie analizy jego wykonania w latach 2015-2016. 
Wykonanie miernika było monitorowane w okresach kwartalnych, poprzez 
sporządzanie analiz o stanie należności sądowych oraz sprawozdań z wykonania 
wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym. Plan miernika nie był 
zmieniany w trakcie danego roku. 

(dowód: akta kontroli str.316-335, 338-339, 342-435, 455, 719-720) 

2.4. Realizacja działań nadzorczych 

Nadzór nad gospodarką finansową jednostek Apelacji Lubelskiej sprawowano 
zgodnie z art. 175 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prowadzono 
kwartalne analizy w zakresie zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem 
i prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz zakresu zrealizowanych 
zadań. W ośmiu sądach apelacji przeprowadzono kontrole w zakresie wydatków. 
W czterech z nich stwierdzono nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków 
publicznych, wydane zalecenia zostały zrealizowane. Monitorowano także realizację 
planu wydatków w układzie zadaniowym w podległych sądach, m.in. poprzez 
analizę danych w ZSRK. 

(dowód: akta kontroli str. 316-335, 585-589, 614-644) 

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. Środki finansowe zostały 
gospodarnie wydatkowane na cele służące realizacji zadań. Osiągnięto cele 
prowadzonej działalności zaplanowane w budżecie zadaniowym. 

Opis stanu 

faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 
2018 r. przez dysponenta części 15/11 – Sąd Apelacyjny w Lublinie i sprawozdań 
jednostkowych Sądu Apelacyjnego w Lublinie: 
– 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), a także sprawozdania 
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33) za 
IV kwartał 2018 r. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 15/11 – Sąd 
Apelacyjny w Lublinie na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanej jednostki (Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dysponenta 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 i formalno-rachunkowym, 
zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej10, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych11, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym12. 

Stwierdzono rozbieżność w zakresie oznaczeń działań w ewidencji księgowej 
prowadzonej w układzie zadaniowym i w sprawozdaniu Rb-BZ1. Według 
wyjaśnienia Dyrektor Sądu Apelacyjnego, wynika to z założeń funkcjonowania 
ZSRK przyjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

(dowód: akta kontroli str. 457-462, 532-582) 

W ramach nadzoru Oddział Kontroli Sądu Apelacyjnego przeprowadził osiem 
kontroli w sądach na obszarze apelacji lubelskiej w zakresie prawidłowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. W sześciu sądach 
stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. Wydane zalecenia dotyczyły m.in. 
dokonywania uzgodnień danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 z wydziałami 
merytorycznymi, prezentowania w sprawozdaniach danych zgodnych z księgami 

                                                      
10  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
11  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
12  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793). 

Opis stanu 

faktycznego 
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rachunkowymi, terminowego sporządzania sprawozdań, przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13. 

 (dowód: akta kontroli str. 186-187, 195-201, 214, 274-312, 456, 655-662) 

Przeprowadzona przez NIK kontrola w trzech sądach z terenu Apelacji Lubelskiej 
wykazała, że w trakcie 2018 r. zmieniono zasady ewidencjonowania należności 
z tytułu grzywien zamienionych na prace społecznie użyteczne lub zastępczą karę 
pozbawienia wolności. W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. należności 
odpisywano z ksiąg rachunkowych z chwilą wydania postanowienia o zarządzeniu 
wykonania kary zastępczej. W części przypadków odbywanie kary zastępczej nie 
zostało zakończone do końca 2018 r. Po otrzymaniu wytycznych Dyrektora 
Departamentu Budżetu i Efektywności Budżetowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
przekazanych pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r., odpisu należności dokonywano 
dopiero po zakończeniu przez skazanego pracy społecznie użytecznej, odbyciu kary 
pozbawienia wolności lub uregulowaniu przez dłużnika należności.  

Według informacji przekazanej przez Dyrektor Sądu Apelacyjnego, stosowanie ww. 
wytycznych w sądach Apelacji Lubelskiej rozpoczęto w okresie od 21 sierpnia do 
1 września 2018 r. Przed zastosowaniem ww. wytycznych w 2018 r. odpisano 
ogółem 16.812 spraw. Dyrektor Sądu Apelacyjnego wyjaśniła m.in., że nie ma 
wpływu na to, czy dany sąd zastosuje się w swoich orzeczeniach do przekazanych 
wytycznych. W sądach okręgowych i rejonowych powołani zostali dyrektorzy sądów, 
którzy są odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie m.in. przepisów ustawy 
o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.  
Prezes Sądu Apelacyjnego wyjaśnił, że pismo z dnia 21 sierpnia 2018 r. zostało 
przesłane do wiadomości i stosowania Prezesom Sądów Okręgowych Apelacji 
Lubelskiej wraz z prośbą o zapoznanie z jego treścią prezesów sądów rejonowych. 
Prezes wskazał, że nie wydał dodatkowych wytycznych w zakresie zapewnienia 
jednolitości postępowania uznając, iż zagadnienia uregulowane w przepisach 
ustawy o rachunkowości pozostają w kompetencji Dyrektora Sądu. 

(dowód: akta kontroli str. 713-718, 721-731) 

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. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

VI. Uwagi i wnioski 

1. W 2018 r. ewidencja księgowa prowadzona była w sądach Apelacji Lubelskiej 
w oparciu o centralny program informatyczny pn. Zintegrowany System 
Rachunkowości i Kadr, którego administratorem jest Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu. Z ustaleń kontroli wynika, że ZSRK nie jest dostosowany do potrzeb 
prawidłowej ewidencji należności, tj. zgodnej z zasadami obowiązującego od 
dnia 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej14. Kontrola wykazała bowiem, że należności 

                                                      
13  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
14  Dz. U. poz. 1911, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości. 
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krótkoterminowe, tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego15, 
a także należności długoterminowe ewidencjonowane były na koncie 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, podczas gdy należności 
długoterminowe powinny być ewidencjonowane na koncie 226 Długoterminowe 
należności budżetowe. Nie stosowano zatem obowiązującej zasady kwalifikacji 
należności długoterminowych na koncie 226. 

Wskazane konta w jednostkach budżetowych powinny służyć do ewidencji 
należności z tytułu dochodów budżetowych i powinny być – zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości pn. „Plan kont 
dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” – kontami 
bilansowymi objętymi planem kont. Jak ustalono, konto 226 miało zastosowanie 
wyłącznie dla pożyczek mieszkaniowych sędziów i w systemie ZSRK 
oznaczone było jako „Długoterminowe należności budżetowe – pożyczki 
mieszkaniowe sędziów”. ZSRK nie umożliwiał wprowadzenia do ewidencji 
innych zapisów niż te, które dotyczą ww. pożyczek.  

Stwierdzono, że brak możliwości ewidencjonowania należności 
długoterminowych na koncie 226 ma charakter systemowy i uzależniony jest od 
udostępnienia takiej możliwości przez administratorów merytorycznych oraz 
technicznych ZSRK. Umożliwienie prawidłowej ewidencji należności na kontach 
221 oraz 226 będzie możliwe dopiero po udostępnieniu takiej funkcjonalności, 
za którą powinno pójść także uzupełnienie zakładowego planu kont o konto 
226 Długoterminowe należności budżetowe oraz prawidłowe przeksięgowanie 
części należności z kont 221 na 226 w zakresie zgodnym z ustawą 
o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie rachunkowości. W przeciwnym 
razie nieewidencjonowanie na koncie 226 należności długoterminowych może 
mieć wpływ na sprawozdania finansowe (bilans) za 2018 r. 

2. W trakcie 2018 r. zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dyrektora 
Departamentu Budżetu i Efektywności Budżetowej w Ministerstwie 
Sprawiedliwości pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmienione zostały zasady 
dokonywania odpisów należności z tytułu grzywien zamienionych na prace 
społecznie użyteczne lub zastępczą karę pozbawienia wolności. Zgodnie z ww. 
pismem, w celu ujednolicenia stosowanego dotychczas postępowania oraz 
właściwej jednolitej prezentacji należności Skarbu Państwa 
w sprawozdawczości budżetowej i finansowej sądów, zobowiązano podległe 
sądy do dokonywania odpisu należności z tytułu zamiany kary grzywny na pracę 
społecznie użyteczną lub z tytułu zarządzenia wykonania zastępczej kary 
pozbawienia wolności w dacie zakończenia przez skazanego pracy społecznie 
użytecznej lub w dacie odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności.  

Zmiana zasad dokonywania odpisów została wprowadzona w trakcie roku, bez 
uwzględnienia skutków tej zmiany od 1 stycznia 2018 r. Kontrola wykazała, 
że od początku 2018 r. do czasu wprowadzenia ww. wytycznych, odpisu 
należności dokonywano z chwilą wydania postanowienia o zarządzeniu 
wykonania kary zastępczej. W części przypadków odbywanie kary zastępczej 
nie zostało zakończone do końca 2018 r. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, skutki ww. zmiany i jej wpływ na sprawozdanie powinny 
zostać określone w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 
2018 r. 

 

                                                      
15  Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy o rachunkowości. 
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1. Podjęcie działań ukierunkowanych na utworzenie w centralnym systemie 

finansowo-księgowym ZSRK konta 226 Długoterminowe należności budżetowe, 
służącego do księgowania należności przypadających do spłaty po 12 
miesiącach od dnia bilansowego. 

2. Analizę sprawozdań finansowych (informacji dodatkowej) sądów z terenu 
Apelacji Lubelskiej pod kątem kompletności i prawidłowości wykazanych w nich 
danych o wprowadzonej zmianie zasad dokonywania odpisów należności 
z tytułu grzywien zamienionych na prace społecznie użyteczne lub zastępczą 
karę pozbawienia wolności. 

 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 Lublinie. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia  11 kwietnia 2019 r. 

Kontroler Dyrektor 
 

Marek Dałek 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
 specjalista kontroli państwowej Edward Lis 
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