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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 Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin (dalej: 
Sąd, Sąd Okręgowy lub SO)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Bartoszcze, Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, od 1 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 139) 

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 

Kontrolerzy 1. Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.  

2. Katarzyna Typiak, doradca ekonomiczny, na podstawie legitymacji służbowej nr 
19159. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w ramach części 15/11 – Sąd Apelacyjny 
w Lublinie, 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 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,  
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  
- 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. 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ustawa o NIK). 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki  
Sąd Okręgowy w Lublinie jest sądem powszechnym. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, Sąd realizował zadania, o których mowa w art. 1 § 2 i § 3 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych2, tj. sprawował wymiar 
sprawiedliwości oraz wykonywał inne zadania z zakresu ochrony prawnej, 
powierzone w drodze ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów 
apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu 
rozpoznawanych przez nie spraw3, Sąd obejmuje obszar właściwości sądów 
rejonowych: Lublin-Wschód i Lublin-Zachód w Lublinie oraz w: Białej Podlaskiej, 
Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Łukowie i Puławach, a także sądów rejonowych 
będących sądami funkcjonalnymi w: Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, 
Rykach i Włodawie. 
Dyrektor Sądu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia 
w ramach części budżetowej 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie. Dochody Sądu 
w 2018 r. wyniosły 31.076,3 tys. zł, przy prognozowanych 28.866 tys. zł, a wydatki 
poniesiono w wysokości 106.892,5 tys. zł z zaplanowanych 107.378 tys. zł. W roku 
2018 Sąd nie dokonywał wydatków z budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena4 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że Sąd zrealizował 
dochody w kwocie wyższej od prognozowanej. Objęte badaniem należności z tytułu 
dochodów budżetowych były przypisywane w kwotach zgodnych z dokumentami 
stanowiącymi podstawę tych zapisów. Proces windykacji zaległości był zgodny 
z obowiązującym prawem.  

Wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące 
realizacji zadań jednostki, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach 
wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele 
prowadzonej działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sprawozdania sporządzone przez 
kontrolowaną jednostkę, z wyjątkiem sprawozdania z wykonania dochodów 
budżetowych Rb-27 za rok 2018 i sprawozdania o stanie należności i wybranych 
aktywów finansowych Rb-N za IV kwartał 2018 r. Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na zaniżeniu wykazanych w nich należności z tytułu grzywien, które zostały 
odpisane w 2018 roku w związku z ich zamianą na karę zastępczą, a na dzień 
bilansowy skazany nie zakończył jeszcze kary zastępczej. 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, a system kontroli zarządczej 
zapewniał zgodność sporządzonych sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych. 

 

                                                      
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm. 

3  Dz. U. z 2018 r. poz. 2548. 

4  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się 
ocenę w formie opisowej. 
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V. Wyniki kontroli 
1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. Sąd Okręgowy w Lublinie zrealizował dochody budżetowe w wysokości 
31.076,3 tys. zł, co stanowiło 107,7% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej 
(28.866 tys. zł) oraz 104,7% wykonania roku ubiegłego (29.685,3 tys. zł). Wzrost 
poziomu dochodów wynikał z wyższych niż w 2017 r. wpływów z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych oraz opłat związanych z postępowaniem 
sądowym, które były głównym źródłem dochodów Sądu (stanowiły 98,2% dochodów 
ogółem).  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 277-278, 281; Tom II str. 149-153, 266) 

Należności z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2018 r., zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, wyniosły 
9.553,3 tys. zł, w tym zaległości netto stanowiły 9.118,7 tys. zł. W porównaniu do 
roku poprzedniego należności były większe o 146,3 tys. zł (o 1,6%), a zaległości 
wzrosły o 2.364 tys. zł (o 35%). Wzrost stanu zaległości wynikał z orzeczenia 
wyższych grzywien i innych kar pieniężnych oraz niskiej skuteczności prowadzonej 
egzekucji należności z tego tytułu (zaległości te stanowiły 74,1% zaległości ogółem 
i w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 48,9%).  
Ewidencja należności sądowych prowadzona była w systemie informatycznym 
„Należności sądowe” (NS) firmy OrCom. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 277-281, Tom II 154-161, 267) 

Łączna kwota ulg w spłacie należności wynosiła 4.699,9 tys. zł, w tym umorzenia 
stanowiły 1.130,7 tys. zł, a rozłożenia na raty 3.569,2 tys. zł. Stwierdzono, że 
należności zostały umorzone lub rozłożone na raty na podstawie postanowień 
Sądu5.  
Termin płatności dwóch należności w kwocie 119,6 tys. zł został rozłożony na 36 rat, 
przy czym do zapłaty w latach 2020-2021 odroczono spłatę należności w kwocie 
64,7 tys. zł. Kwota ta nie została przeksięgowana na konto 226 Długoterminowe 
należności budżetowe. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 81-82, 271) 

Szczegółową kontrolą objęto dokumenty finansowo-księgowe odpowiadające 
wylosowanym 50 zapisom, które odnosiły się do dochodów budżetowych Sądu 
uzyskanych w 2018 r. Suma wylosowanych zapisów6 wyniosła 3.973 tys. zł. 
Kontrola stwierdziła, że dochody były prawidłowo zakwalifikowane do kategorii 
przypisanych lub nieprzypisanych, przypisu należności z tytułu dochodów 
budżetowych dokonywano w księgach pomocniczych7 w kwotach wynikających 
z prawomocnych orzeczeń Sądu oraz terminowo. Należności zostały prawidłowo 
ujęte w księgach rachunkowych na koncie należności z tytułu dochodów 
budżetowych. 

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 149-153, 261-265)) 

Analizą objęto działania Sądu związane z windykacją 20 zaległości z tytułu grzywien 
i kosztów zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami Sądu na kwotę 1.482,5 tys. zł. 
Badanie wykazało, że przypis należności (z podziałem na grzywnę i koszty) 
następował z dniem, w którym wysyłano dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wezwania 
były wystawiane w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty zarządzenia wykonania 
wyroku. W karcie dłużnika odnotowywano wszystkie czynności urzędnicze (przede 

                                                      
5  Na podstawie m.in. art. 49 i art. 51 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

652.). Dalej: K.k.w. 

6  Losowania dowodów dokonano z zastosowaniem metody PPS, z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości. 

7  W systemie informatycznym „Należności sądowe”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wszystkim wysłanie wezwania do dobrowolnej zapłaty i datę jego doręczenia, 
wykonywanie zarządzeń i orzeczeń) i postanowienia Sądu m.in. w sprawie: 
rozłożenia na raty, przekazania sprawy do egzekucji komorniczej, zarządzenia kary 
zastępczej, mające znaczenie w procesie egzekwowania należności od dłużnika. 
W przypadku gdy dłużnik nie wykonał swoich obowiązków, należności kierowano – 
na podstawie orzeczenia sądu – do egzekucji komorniczej, a działania komornika 
były monitorowane.  

(dowód: akta kontroli str. Tom II 167-173) 

W sierpniu 2018 r. nastąpiła zmiana istniejącego od 2016 r. sposobu postępowania 
Sądu w związku z należnościami sądowymi (pieniężnymi) po wydaniu 
postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia 
wolności oraz postanowienia o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną. 
Do sierpnia 2018 r. – na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie8, które 
było wynikiem wytycznych wydanych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego9  – 
odpisanie grzywny w karcie dłużnika następowało z chwilą wydania postanowienia 
w postępowaniu wykonawczym. Od sierpnia 2018 r. wprowadzona została przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)10 nowa zasada (odmienna od wcześniejszej 
praktyki), zgodnie z którą odpis należności z tytułu grzywny zamienionej na pracę 
społecznie użyteczną albo zastępczą karę pozbawienia wolności mógł nastąpić nie 
wcześniej niż w dacie zakończenia przez skazanego takiej pracy albo w dacie 
odbycia kary pozbawienia wolności (informacja o odbyciu takiej kary powinna 
pochodzić z zakładu karnego). Kierując pismo tej treści MS nie poleciło zmian 
zapisów księgowych dotyczących wcześniejszych zdarzeń.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 313-319) 

Zgodnie z poleceniem z sierpnia 2018 r. Sąd wdrożył opisaną wyżej praktykę. 
Wg informacji Sądu kwota należności odpisanych w 2018 r. (do sierpnia) w wyniku 
zamiany na karę zastępczą, w przypadku gdy skazany na dzień 31.12.2018 r. nie 
zakończył jej odbywania wynosiła 832,9 tys. zł. Powyższe miało wpływ na kwotę 
należności do zapłaty wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 oraz sprawozdaniu Rb-N. 
Stwierdzona w tym zakresie nieprawidłowość opisana została w pkt 3 wystąpienia 
pokontrolnego Sprawozdawczość. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 205-211, Tom II str. 273) 

Dyrektor Sądu w 2018 r. wykonał obowiązek corocznej kontroli należności 
sądowych, wynikający z Instrukcji należności sądowych. Upoważnieni pracownicy 
Oddziału Finansowego skontrolowali w sądach rejonowych w Kraśniku, Opolu 
Lubelskim, Rykach, Włodawie, Lubartowie oraz w Sądzie Okręgowym (w czterech 
wydziałach) zgodność sporządzanych sprawozdań z należności sądowych (NS-1) 
z ewidencją prowadzoną w wydziałach, zgodność danych w ewidencji 
z dokumentami źródłowymi (tj. prawomocnym orzeczeniem, dowodami wpłat, 
postanowieniem o umorzeniu należności), terminowość zamykania ksiąg należności 
sądowych. Pojedyncze nieprawidłowości polegające na opóźnieniu w dokonywaniu 
przypisów (wobec m.in. braku zarządzeń o wykonaniu orzeczenia) oraz przypisu do 
niewłaściwego okresu sprawozdawczego (miesiąca) stwierdzono w dwóch sądach 
rejonowych. 

(dowód: akta kontroli str. Tom II 154-161)  

 

                                                      
8  Pismo z dnia 12 maja 2016 r. 

9  Pismo z dnia 10 maja 2016 r., znak WIZ.IV-0150-3/16/K. 

10  Pismo z dnia 21 sierpnia 2018 r., znak DB-1-311-159/18/1. 



 

6 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Należności budżetowe rozłożone w 2018 r. na raty, których termin płatności 
przypadał po dniu 31.12.2019 r. (spłata do 2021 r.) w kwocie 64,7 tys. zł nie zostały 
przeksięgowane z należności z tytułu dochodów budżetowych do 
długoterminowych należności budżetowych, mimo że nie spełniały warunku 
uznania ich za należności krótkoterminowe, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 
lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości11. 
Nie miało to wpływu na sporządzone sprawozdania budżetowe, jednak może mieć 
wpływ na sprawozdanie finansowe (bilans) Sądu za 2018 r. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 81-82) 

Do zapisu należności Skarbu Państwa (z pierwotnym terminem płatności na dany 
rok budżetowy i z terminem płatności przypadającym w okresie do 12 miesięcy po 
dniu bilansowym) w Zintegrowanym Systemie Rachunkowości i Kadr (ZSRK) służyło 
konto 22112, a ewidencję analityczną należności sądowych prowadzono 
w wydziałach merytorycznych sądów w programie komputerowym (NS OrCom), 
zintegrowanym z systemem finansowo-księgowym. 

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że przyjęto, iż należności sądowe mają charakter wyłącznie 
krótkookresowy, ponieważ powinny zostać spłacone w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania do zapłaty, czyli w każdym przypadku mniej niż 12 miesięcy. 
Dyrektor Sądu podał też, że w centralnym systemie finansowo-księgowym nie 
funkcjonuje konto 226 dla należności, których nowo ustalony termin płatności 
przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego (dotyczy 
należności rozłożonych na raty), gdyż należności długoterminowe – zgodnie z § 12 
ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych13 – to należności, których pierwotny termin spłaty jest dłuższy niż rok, 
a takie w należnościach sądowych nie występują. Przeksięgowanie z konta 221 – 
„Należności z tytułu dochodów budżetowych” na konto 226 – „Długoterminowe 
należności budżetowe – pożyczki mieszkaniowe sędziów” nie było możliwe, 
ponieważ służy ono wyłącznie do rozliczeń pożyczek mieszkaniowych sędziów. 
Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił uwagę, że rozwiązania w zakresie 
planu kont i sposobu ewidencji nie są zależne od działań służb finansowo-
księgowych Sądu, ponieważ ZSRK jest administrowany centralnie. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 205-211) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów.  

Należności z tytułu dochodów budżetowych były ustalane terminowo, w wysokości 
określonej w przepisach prawa. Terminowo podejmowano działania windykacyjne 
wobec dłużników zalegających z zapłatą należności.  

2. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetowe Sądu w 2018 r. wyniosły 106.892,5 tys. zł, co stanowiło 99,5% 
planu po zmianach (107.378 tys. zł) i 115,8% wydatków wykonanych w roku 2017 r. 
(92.297,4 tys. zł). W 2018 r. Sąd nie otrzymał środków z rezerwy ogólnej i rezerw 
celowych budżetu państwa. 

                                                      
11 Dz. U z 2019 r. poz. 351. Dalej: ustawa o rachunkowości. 

12  Zakładowy plan kont dla Sądu Okręgowego w Lublinie – Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie z 18 
grudnia 2017 r. 

13  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie (dysponent części budżetowej 
15/11), w związku ze stwierdzonym nadmiarem środków, na podstawie art. 177 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych14, dokonał 
blokady planowanych wydatków na kwotę 484,8 tys. zł, z tego 440,8 tys. zł (90,9%) 
dotyczyło wydatków na zakupy inwestycyjne, a 44 tys. zł wydatków bieżących 
jednostki budżetowej. Nie blokowano planowanych wydatków z powodu 
stwierdzonej niegospodarności.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 189-192, 283-286,288, Tom II str. 262,203)  

W planie finansowym Sądu według ustawy budżetowej na 2018 r. wydatki 
inwestycyjne zaplanowano w kwocie 335 tys. zł, a wydatków na zakupy 
inwestycyjne nie zaplanowano. Po zmianach planu finansowego, wydatki 
inwestycyjne zaplanowano w kwocie 75,4 tys. zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne - 
w wysokości 3.854,4 tys. zł. 
W planie finansowym wg ustawy budżetowej zaplanowano jedno zadanie pn. 
„Budowa budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim – przygotowanie inwestycji 
do realizacji, w tym dokumentacja”. Zadanie to realizowane było przez Sąd 
Okręgowy w Lublinie na podstawie umowy od 2016 r.  
W trakcie roku budżetowego do planu wydatków majątkowych wprowadzono inne 
zadania obejmujące:  

 zakupy informatyczne, które objęły m.in. zakupy licencji; macierzy, 
przełączników modularnych różnego typu; przełączników sieciowych; routerów 
różnego typu, nagłośnienia sal rozpraw (kontrolą objęto wydatki w kwocie 
2.513,8 tys. zł);  

 wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Rykach 
i Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz wykonanie roboty budowlanej na posesji 
Sądu Rejonowego w Rykach polegającej na jej odwodnieniu z odprowadzeniem 
wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej (skontrolowano wydatki w 
kwocie 635,9 tys. zł). 

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 3.488,9 tys. zł. Na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 3.413,5 tys. zł, w tym na zakupy informatyczne 
(2.729,2 tys. zł) i wyposażenie pomieszczeń sądów w klimatyzację (684,3 tys. zł). 
Na zadania inwestycyjne dotyczące budowy i przebudowy budynków Sądów 
Rejonowych (m.in. w Opolu Lubelskim) wydatkowano 75,4 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 118-120,139-144, 171, 283-284 Tom II str. 29-31, 
64-69, 163-166, 188-189, 235, 207-209) 

Wydatki na wynagrodzenia w 2018 r. wyniosły 59.601,9 tys. zł, przy limicie 
wynoszącym 59.602 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego wynagrodzenia 
wzrosły o 5.074,1 tys. zł (9,3%). Według sprawozdania Rb-70, przeciętne 
zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 695 pełnozatrudnionych, przy planie po zmianach 
wynoszącym 745. W porównaniu z rokiem poprzednim zatrudnienie było niższe 
o pięciu pełnozatrudnionych, przy czym zatrudnienie sędziów wynosiło 134 wobec 
141 pełnozatrudnionych w roku 2017. Przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 
7.147 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosło o 10% (z 6.495 zł). 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 311-312, Tom II str. 263) 

Kwota wykonanych świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosiła 10.619,9 tys. zł, 
tj. stanowiła 9,9% łącznej kwoty wydatków budżetowych. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 283-284) 

 

                                                      
14  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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Na koniec 2018 r. zobowiązania Sądu (wg sprawozdania Rb-28) wynosiły 
5.566,5 tys. zł, podczas gdy na koniec roku poprzedniego 5.484,1 tys. zł, 
co oznacza ich wzrost o 1,5%. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 
33 tys. zł i były o 58% niższe od zobowiązań na koniec 2017 r. Dotyczyły 
niewypłaconych kwot zadośćuczynienia, wynikających z prawomocnych 
postanowień sądu, które wpłynęło do Sądu Okręgowego w terminie 
uniemożliwiającym ich realizację w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 283-287, Tom II str. 274-289) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
11.825 tys. zł, tj. 11,1% wydatków ogółem Sądu. Doboru próby wydatków dokonano 
metodą monetarną15, na podstawie wygenerowanych z systemu finansowo-
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających wydatkom 
pozapłacowym w kwocie powyżej 500 zł. Wylosowana próba obejmowała 
166 zapisów księgowych.  

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości trybu udzielania zamówień publicznych 
oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych16 (dalej: upzp) przeprowadzono na próbie wydatków 
wybranej metodą monetarną o wartości 7.768 tys. zł. Wydatki na kwotę 6.847 tys. zł 
zostały poprzedzone udzieleniem zamówienia publicznego na podstawie ustawy 
upzp, z zastosowaniem prawidłowego trybu. W pozostałych przypadkach 
(921 tys. zł) zachodziły przesłanki wyłączenia stosowania ustawy upzp.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. 
W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru trybu 
udzielenia zamówienia lub wyłączenia zastosowania przepisów ustawy upzp. 

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 187-202, 210-235) 

Szczegółową kontrolą objęto trzy zamówienia publiczne, na realizację których 
w 2018 r. wydatkowano 352,2 tys. zł:  
– pn. „Prace naprawcze spowodowane nawałnicą, naprawa balustrad, 

ogrodzenia, wymiana okna”, udzielone z wyłączeniem stosowania upzp, 
z zastosowaniem wewnętrznej procedury, wprowadzonej zarządzeniem 
Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 9 listopada 2017 r., na które wydatkowano 
17,6 tys. zł;  

– pn. „Wykonanie robót budowlano-montażowych na terenie budynku i posesji 
Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 
43 polegających na remoncie tarasu i elewacji budynku garażowego oraz 
remoncie ścianki oporowej”, udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 upzp 
(w trybie z wolnej ręki), na które wydatkowano 195,6 tys. zł;  

– pn. „Zaprojektowanie i realizacja na podstawie projektu instalacji klimatyzacji 
w budynku Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15 oraz wykonanie 
roboty budowlanej na posesji tego sądu polegającej na jej odwodnieniu 
z odprowadzeniem wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej”, na 
podstawie art. 39 upzp w trybie przetargu nieograniczonego, na które 
wydatkowano 139 tys. zł.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przebiegu udzielania tych zamówień, realizacji 
umów i zapłaty za wykonane roboty i remonty. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 236-258) 

 

                                                      
15  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 

16  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W ramach budżetu w układzie zadaniowym Sąd realizował w 2018 r. zadanie 
pn. Sprawiedliwość, podzadanie 18.3 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez 
sądy powszechne, działanie 18.3.1.3 Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy 
powszechne. Celem tego działania celem była poprawa ściągalności należności 
sądowych, a miernikiem17 stosunek kwoty uiszczeń należności sądowych do 
przypisów. Planowana do osiągniecia wartość miernika na poziomie 70% została 
wykonana w 72,34%. Kwota uiszczeń należności sądowych wynosiła w 2018 r. 
9.468,1 tys. zł, a kwota przypisów – 13.089,2 tys. zł. Zakładany cel został osiągnięty. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 290, Tom II str. 147-148) 

W celu zwiększenia efektywności ściągalności należności Skarbu Państwa, Sąd 
podejmował działania polegające na: terminowym dokonywaniu przypisów 
orzeczonych grzywien i kosztów po skierowaniu wyroków do wykonania, 
terminowym wysyłaniu wezwań do zapłaty, uwzględnianiu wniosków o rozłożenie 
płatności na raty w przypadku, gdy dłużnik nie był w stanie jednorazowo uiścić 
zasądzonej należności, terminowy kierowaniu tytułów egzekucyjnych do 
komorników, kierowaniu spraw na posiedzenia w przedmiocie zarządzenia 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, dokonywaniu wpisów w biurach 
informacji gospodarczej oraz prowadzeniu wzmożonej kontroli należności 
sądowych.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 10-138) 

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. 

Wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące 
realizacji zadań jednostki, z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. 
Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych jednostkowych sprawozdań za 
2018 r. Sądu Okręgowego 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 wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 

 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33) 
dotyczące Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości oraz 

                                                      
17  Miernik obligatoryjny wykazywany przez sądy apelacji lubelskiej w sprawozdaniach jednostkowych RB-BZ1 zgodnie z 

wytycznymi Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo nr DB-IV-311-28/18 z 
dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym). 
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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).  

Sprawozdania zostały sporządzone przez Sąd Okręgowy w Lublinie terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
(dowód: akta kontroli Tom I str. 274, 277-278, 283-284, 290-291, 294-297, 304-307, 

322-323, Tom II str. 174-186) 

Kontrola wykazała jednak, że należności pozostałe do zapłaty wykazane 
w sprawozdaniu Rb-27 oraz Rb-N zostały zaniżone o 832,9 tys. zł, w związku 
niedokonaniem korekty należności, odpisanych z ksiąg rachunkowych w okresie od 
stycznia do sierpnia 2018 r., wobec których na dzień bilansowy skazany nie wykonał 
jeszcze kary zastępczej.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 205-211, Tom II str. 273) 

W sprawozdaniu Rb-27 za 2018 rok, zgodnie z ewidencją szczegółową prowadzoną 
przez wydziały merytoryczne, zostały wykazane wyłącznie należności, których 
pierwotny termin płatności przypadł do dnia bilansowego. 

W sprawozdaniu Rb-BZ1 wykazane zostały zadania zgodne z obowiązującą 
klasyfikacją w zakresie budżetu zadaniowego na 2018 r.  

Dyrektor Sądu poinformował, że od 2016 r. występuje rozbieżność pomiędzy 
zadaniami, na które są ewidencjonowane wydatki a zadaniami, które występują 
w sprawozdaniu Rb-BZ1. Od 2016 r. zadania, na które ewidencjonowane są 
wydatki, pełnią funkcję kodów przyporządkowanych właściwym podziałkom budżetu 
zadaniowego (zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości Sadu Okręgowego 
w Lublinie - § 9 ust. 16). Taka konstrukcja ewidencji i sprawozdawczości, wynika 
z zastosowanego rozwiązania w centralnym systemie ZSRK i ma swoje 
potwierdzenie w wytycznych do projektu budżetu w układzie zadaniowym na 
2016 r., które zostały przekazane pismem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 24 lipca 2015 r. W systemie ZSRK można wygenerować wersję raportu 
pokazującą przyporządkowanie zadań (kodów), na których prowadzona jest 
ewidencja do zadań właściwych, które występują w sprawozdaniu Rb-BZ1. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 332-340) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nie dokonano korekty stanu należności z tytułu dochodów budżetowych 
o 832,9 tys. zł, w związku ze zmianą w trakcie roku obrotowego dotychczas 
stosowanej zasady odpisywania należności zamienionych na prace społecznie 
użyteczne lub zastępczą karę pozbawienia wolności. W 2018 r. – w okresie od 
stycznia do sierpnia – zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie 
z 2016 r. – należności sądowe odpisywano z chwilą wydania postanowienia 
o zarządzeniu kary zastępczej. Natomiast w następnych miesiącach 2018 r., 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, należności zamienione na karę 
zastępczą odpisywano dopiero po zakończeniu przez skazanego pracy społecznie 
użytecznej, odbyciu kary pozbawienia wolności lub uregulowaniu przez dłużnika 
należności. Zmienionej zasady Sąd nie zastosował od pierwszego dnia roku 
obrotowego, czym naruszył przepisy art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W trakcie 
kontroli NIK, Sąd wyliczył, że należności, które w okresie od stycznia do sierpnia 
2018 r. odpisano z ksiąg rachunkowych w związku z zamianą na karę zastępczą, 
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nieprawidłowości 
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a na dzień bilansowy skazany nie zakończył jeszcze kary zastępczej, 
wynoszą 832,9 tys. zł. 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie stwierdził, że nie przeprowadzono analizy 
odpisów dokonanych przed otrzymaniem pisma MS i nie korygowano odpisów 
należności (ponowny przypis), w przypadku gdy kara zastępcza nie została 
zrealizowana. Dyrektor wyjaśnił, że wytyczne zawarte w piśmie Ministerstwa 
Sprawiedliwości z dnia 22.08.2018 r. odniesiono tylko do przyszłych zdarzeń, 
tj. orzeczeń zamieniających wobec skazanego karę grzywny na zastępczą formę 
wykonywania kary po dacie 21 sierpnia 2018 r. Interpretacja zawarta w piśmie MS 
jest jedynie interpretacją celem ujednolicenia praktyki w jednostkach sądownictwa 
powszechnego. Zdaniem Dyrektora Sądu wątpliwe jest, czy przedmiotowa 
interpretacja art. 47 K.k.w. jest prawidłowa, m.in. z powodu przyjęcia, ze wobec 
skazanego istnieją za ten sam czyn jednocześnie orzeczone i wykonalne dwie kary: 
grzywny i kara zastępcza. Dyrektor Sądu podał również: „zawarte w piśmie MS 
wytyczne, tutejszy Sąd wdrożył do stosowania począwszy od 21 sierpnia 2018 r., 
nie mniej jednak fakt wykazywania należności z tytułu kar grzywny po ich zamianie 
na zastępcze kary, tutejszy Sąd uważa za błędny. Należność publicznoprawna 
z tytułu grzywny wygasa bowiem z chwilą wydania orzeczenia o karze zastępczej. 
W konsekwencji jej wykazywanie jako należności publicznoprawnej po orzeczeniu 
kary zastępczej i niedokonanie niezwłocznie po takim orzeczeniu odpisu jest 
błędem”. Dyrektor Sądu podał też: „założenie wsteczne kart dłużników oraz 
wykazanie należności w przypadku tutejszego Sądu począwszy od 1990 r. 
powodowałoby niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w Rb-27, Ns-1, Rb-N za 
poszczególne lata 1990-2018”. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 205-211, Tom II str. 141-146, 273) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sprawozdania sporządzone przez 
kontrolowaną jednostkę, z wyjątkiem sprawozdania z wykonania dochodów 
budżetowych Rb-27 za rok 2018 i sprawozdania o stanie należności i wybranych 
aktywów finansowych Rb-N za IV kwartał 2018 r. Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na zaniżeniu wykazanych w nich należności z tytułu grzywien, które zostały 
odpisane w 2018 roku w związku z ich zamianą na karę zastępczą, a na dzień 
bilansowy skazany nie zakończył jeszcze kary zastępczej. 

VI. Uwagi i wnioski 

W 2018 r. ewidencja księgowa prowadzona była w Sądzie 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 Polskiej18. Kontrola wykazała bowiem, że 
należności krótkoterminowe, tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego19, 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 

                                                      
18  Dz. U. poz. 1911, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości. 

19  Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy o rachunkowości. 
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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 Sądu. Jak ustalono, konto 226 miało zastosowanie w Sądzie 
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 Sądu 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 Sądu (bilans) za 2018 r. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Dokonanie przypisu w księgach rachunkowych roku 2018 należności z tytułu 
grzywien odpisanych w tym roku w związku z ich zamianą na karę zastępczą, 
w sytuacji, gdy na dzień bilansowy skazany nie zakończył jeszcze odbywania tej 
kary oraz skorygowanie rocznego sprawozdania Rb-27 i Rb-N w tym zakresie. 

2. Podjęcie działań ukierunkowanych na utworzenie w systemie finansowo-
księgowym Sądu konta 226 - długoterminowe należności budżetowe, służącego 
do księgowania należności przypadających do spłaty po 12 miesiącach od dnia 
bilansowego. 

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. 61b 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 pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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  29 marca 2019 r. 

 

Kontroler p.o. Dyrektor  

Katarzyna Typiak 
Doradca ekonomiczny 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

 
                             /-/ 

........................................................ 

                             /-/ 
........................................................ 

podpis podpis 
  

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 

  
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

 

 

........................................................ 
 podpis 

 


