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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 Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20/22, 21-500 Biała Podlaska 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Sęk, p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, od 5 lipca 2018 r. 

Elżbieta Rychlińska – Dyrektor Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w okresie 

od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 4-7) 

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 Wojciech Niemyski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/13/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 2-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykonania planu finansowego na rok 2018 przez Sąd 
Rejonowy w Białej Podlaskiej (dalej: Sąd lub SR), 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 za rok 2018 
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, w tym efektów uzyskanych w wyniku 
wydatkowania środków, 

 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 

 analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, (dalej: ustawa o NIK). 
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 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. wystąpienia 
pokontrolnego Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Sąd realizował – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 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.  
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 10.996,5 tys. zł przy prognozowanych 11.586 tys. zł, natomiast 
wydatki wyniosły 18.106 tys. zł, z zaplanowanych 18.197,5 tys. zł. W 2018 r. Sąd nie 
dokonywał wydatków z budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena3 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że Sąd zrealizował 
dochody w kwocie niższej 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 2018 rok i sprawozdania o stanie należności i wybranych 
aktywów finansowych Rb-N za IV kwartał 2018 roku. Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na zaniżeniu wykazanych w nich należności o kwotę 101,4 tys. zł (0,9%), 
w związku z nieujęciem w księgach rachunkowych roku 2018 należności 
wynikających z prawomocnych wyroków, dla których w 2018 r. wydano orzeczenie 
wykonawcze oraz niedokonaniem korekty należności z tytułu grzywien, odpisanych 
z ksiąg rachunkowych w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r., wobec których na 
dzień bilansowy skazany nie wykonał 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  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 

Zrealizowane przez Sąd dochody wyniosły 10.996,5 tys. zł i stanowiły 95% kwoty 
prognozowanej na rok 2018. W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody były 
niższe o 9,5%. Spadek poziomu dochodów wynikał z niższych wpływów z grzywien 
(§ 0570) i opłat związanych z postępowaniem sądowym (§ 0630), które były 
głównym źródłem dochodów Sądu (stanowiły 98,7% zrealizowanych dochodów). 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.988,5 tys. zł4, 
w tym zaległości netto stanowiły 10.115,1 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 
należności były wyższe o 657,8 tys. zł, tj. o 6,4%, a zaległości o 1.139,9 tys. zł 
(o 12,7%). 
Według p.o. Dyrektora Sądu wzrost stanu należności pozostałych do zapłaty oraz 
zaległości wynikał z orzekania surowszych i trudniejszych do wyegzekwowania 
grzywien. Z uwagi na przygraniczne położenie Sąd ma wielu dłużników 
zagranicznych5. Uiszczenia przez obcokrajowców całości należności występują 
sporadycznie, a ich egzekucja jest w praktyce niemożliwa. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 9-10, 130-135, 157-163, Tom II str. 260-271) 

Do szczegółowego badania dochodów wylosowano (metodą PPS6) 50 zapisów 
księgowych o łącznej wartości 1.211,3 tys. zł, co stanowiło 11% kwoty dochodów 
zrealizowanych przez SR. Badanie przeprowadzono pod względem prawidłowości 
i terminowości ustalania należności. Ustalono, że należności wymierzane były 
w odpowiedniej wysokości, określonej w przepisach prawa, wyrokach sądowych lub 
umowach. Badane należności przypisane zostały do okresu sprawozdawczego 
zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego 
w Białej Podlaskiej nr 8/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia 
instrukcji należności sądowych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej (dalej: 
zarządzenie nr 8/2018)7. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 46-51) 

Przeanalizowano również postępowanie Sądu wobec 20 dłużników o łącznej 
wartości zobowiązań 1.217,4 tys. zł, co stanowiło 12% zaległości wykazanych 
w sprawozdaniu Rb-27. Badanie wykazało, że w stosunku do dłużników Sąd podjął 
niezbędne, przewidziane prawem działania, mające na celu wyegzekwowanie 
zaległości. Zgodnie z art. 44 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy8 (dalej: kkw) skazanych wezwano do uiszczenia zasądzonych 
grzywien. W dziewięciu przypadkach grzywna na wniosek skazanego została 
rozłożona na raty9, wobec dziewięciu dłużników SR uznał bezskuteczność egzekucji 
grzywny i zgodnie z art. 46 kkw zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia 

                                                      
4  Wyłącznie w § 0570 i § 0630. 
5  Zaległość obcokrajowców zwiększyła się o 27%, z 6.148.922 zł na koniec 2017 r. do kwoty 7.862.728,97 zł 

na koniec 2018 r. 
6  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości. 
7  Zgodnie z § 10 ust. 2 i 6 tego zarządzenia wydziały orzecznicze Sądu przekazują, w terminie 14 dni od daty 

uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji, akta do VIII Wydziału Wykonywania 
Orzeczeń (dalej: WWO) celem wykonania orzeczenia. Przypis należności sądowych dokonywany jest 
w terminie 14 dni od daty podpisania zarządzenia przez przewodniczącego WWO lub sędziego 
zarządzającego jego wykonanie. 

8  Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm. 
9  Zgodnie z art. 49 § 2 kkw grzywny rozkładano na raty na okres nieprzekraczający trzech lat. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wolności10, natomiast w dwóch przypadkach egzekucję grzywny przekazano 
komornikowi sądowemu11. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 24-32, 157) 

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2018 szczegółowa ewidencja należności prowadzona 
była w WWO12. W wydziale tym analizowano terminowość wpłat (na podstawie 
bieżącej informacji o wpłatach przekazywanej przez Oddział Finansowy Sądu). 
Informacja w zakresie realizacji należności sądowych przygotowywana w cyklach 
miesięcznych przez WWO i przekazywania do Oddziału Finansowego SR, stanowiła 
podstawę ujęcia sald należności w księgach rachunkowych. Merytoryczny nadzór 
nad czynnościami egzekucyjnymi należności pełnił prezes Sądu, a w zakresie 
gospodarki finansowej dyrektor Sądu. Na zlecenie prezesa SR główny księgowy 
przeprowadzał, co najmniej raz w roku, kontrolę należności sądowych. Po kontroli 
przeprowadzonej w dniach 16-25 października 2018 r.13 główna księgowa zwróciła 
uwagę na przypadki dokonania przypisu należności sądowych w miesiącu innym niż 
miesiąc uprawomocnienia postanowienia. Wynikało to z upływu czasu, jaki 
następował od dnia uprawomocnienia orzeczenia, przekazania go przez wydziały 
orzecznicze Sądu do WWO, a następnie wydania w WWO zarządzenia 
wykonawczego, stanowiącego podstawę przypisu należności. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 67-124) 

Z uwagi na brak możliwości zatrzymania i osadzenia w zakładzie karnym w 2018 r., 
w związku z przedawnieniem wykonania kary, postanowieniem Sądu, w trybie 
art. 15 § 1 kkw, umorzono postępowanie wykonawcze dotyczące należności 
w łącznej wysokości 341,7 tys. zł. Ponadto w 2018 r. orzeczeniem SR umorzono 
grzywny w łącznej wysokości 58,2 tys. zł, nałożone na 132 skazanych oraz koszty 
postępowania sądowego w kwocie 125,6 tys. zł, nałożone na 413 uczestników tego 
postępowania. Również orzeczeniem Sądu, zgodnie z art. 49 § 1 kkw, rozłożono na 
raty grzywny nałożone na 303 skazanych na sumę 1.354,8 tys. zł oraz koszty 
postępowania sądowego nałożone na 73 osoby (podmioty) w łącznej kwocie 
74 tys. zł. 

W Sądzie nie wystąpiły przedawnienia, umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty 
należności innych niż orzeczonych w postępowaniu sądowym. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 11-23, 33) 

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. - zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu 
Okręgowego w Lublinie14 - z chwilą wydania postanowienia o zarządzeniu kary 
zastępczej, na kartach dłużnika odpisano należności sądowe w kwocie 297,5 tys. zł. 
Natomiast od września do grudnia 2018 r. - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Sprawiedliwości15 - należności zamienione na karę zastępczą odpisywano dopiero 
po zakończeniu przez skazanego pracy społecznie użytecznej, odbyciu kary 
pozbawienia wolności lub uregulowaniu przez dłużnika należności16. 

                                                      
10  W przypadku niestawienia się skazanego do zakładu karnego kierowano na Policję nakaz doprowadzenia 

skazanego do zakładu karnego, a w przypadku bezskuteczności doprowadzenia, głównie z uwagi na 
nieprzebywanie skazanych na terenie Polski, wystawiano list gończy. 

11  Polecenie egzekucyjne wystawiono w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty wymagalności 
należności. 

12  Ewidencja prowadzona z użyciem aplikacji KNS – Księga należności – „SAWA”, wykonanej i dostarczonej 
przez Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 

13  Kontrola dotyczyła windykacji należności sądowych w VIII Wydziale Wykonywania Orzeczeń za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 

14  Pismo z dnia 12.05.2016 r., w którym powołano się na pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 
15  Pismo Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21.08.2018 r., 

przekazane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie przy piśmie z 22.08.2018 r. Wytyczne Ministerstwa 
Sprawiedliwości nie określały sposobu postępowania z należnościami odpisanymi przed zakończeniem kary 
zastępczej. 

16  W celu uwolnienia się od odbycia pozostałej kary. 
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W toku kontroli NIK ustalono również, że do dziennika należności w 2018 r. nie ujęto 
należności z tytułu dochodów budżetowych, wynikających z prawomocnych 
orzeczeń na sumę 57,9 tys. zł, w stosunku do których w 2018 r. wydano 
zarządzenia wykonawcze17.  
Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości zostały opisane w pkt 3 wystąpienia 
pokontrolnego Sprawozdawczość. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 67-124, str. 211, 277-283, Tom II str. 300-321) 

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

Należności z tytułu grzywien i opłat sądowych w kwocie 227,5 tys. zł, rozłożone 
w 2018 r. na raty, dla których termin płatności przypadał w 2020 r. nie zostały 
przeksięgowane z konta „należności z tytułu dochodów budżetowych” na konto 
„długoterminowe należności budżetowe”, mimo że nie został spełniony warunek 
uznania ich za krótkoterminowe, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości18 (dalej: uor). Nie miało to wpływu na 
sporządzone sprawozdania budżetowe, jednak może mieć wpływ na sprawozdanie 
finansowe (bilans) Sądu za 2018 r.  
Dyrektor Sądu wyjaśniła, że w systemie finansowo-księgowym - Zintegrowany 
System Rachunkowości i Kadr (ZSRK) - nie funkcjonuje konto 226 dla należności, 
których ustalony termin płatności (dotyczy należności rozłożonych na raty) przypada 
w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Konto 
226 Długoterminowe należności budżetowe służy wyłącznie do rozliczeń pożyczek 
mieszkaniowych sędziów. Powyższe jest niezależne od działań służb finansowo-
księgowych Sądu, gdyż plan kont w systemie ZSRK ustalany jest centralnie. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 214, Tom II str. 2-141, 235-251, 317-320 

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

Objęte szczegółowym badaniem należności z tytułu dochodów budżetowych 
ustalano terminowo i w prawidłowej wysokości. Sąd podjął bez zbędnej zwłoki 
przewidziane prawem działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości. 

2. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetowe Sądu w 2018 r. wynosiły 18.106 tys. zł, co stanowiło 99,5% 
planu po zmianach. W porównaniu do roku 2017 wydatki były wyższe o 705,7 tys. zł 
(o 4,1%). W żadnej podziałce klasyfikacyjnej nie przekroczono planu wydatków. 

W 2018 r. Sąd nie otrzymał środków z rezerw budżetu państwa. Wydatki 
niewygasające nie wystąpiły.  
Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych19 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie, decyzją z dnia 31.12.2018 r. 
dokonał blokady planowanych wydatków SR na rok 2018 w wysokości 89,6 tys. zł. 
Nadmiar posiadanych środków wystąpił m.in. w związku z: 
- niewyłonieniem wykonawcy przetargu na remont Biura Obsługi Interesanta, 
Czytelni oraz korytarzy Sądu (55 tys. zł), 
- zmniejszonym wpływem prawomocnych postanowień Sądu w zakresie wypłat 
w postępowaniach sądowych (34 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 209-222, 322-358) 

                                                      
17  Kwota wyliczona przez Sąd w trakcie kontroli NIK.  
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. wydatki bieżące Sądu wyniosły 16.548,9 tys. zł (91,4% wydatków 
ogółem). Poniesiono je głównie na: wynagrodzenia i pochodne 12.666,8 tys. zł 
(76,5% wydatków bieżących), koszty postępowań sądowych 1.136,5tys. zł (6,9%), 
zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1.075,3 tys. zł (6,5%). Świadczenia na 
rzecz osób fizycznych wyniosły 1.557,1 tys. zł20. W 2018 r. Sąd nie realizował 
wydatków majątkowych. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 34-38, 158-163, Tom II str. 209-217, 274-290) 

Wydatki na wynagrodzenia21 w 2018 r. wyniosły 11.084,3 tys. zł i w porównaniu do 
2017 r. zwiększyły się o 269,3 tys. zł (2,5%). Przeciętne zatrudnienie22 w Sądzie 
w 2018 r. wynosiło 139,4 osób i było o 2,5% niższe od 2017 r. (142,96). Natomiast 
przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6.626 zł i w porównaniu do roku 2017 wzrosło 
o 5,1% (z 6.304 zł).  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 41-42, 148, 172-173) 

Zobowiązania Sądu na koniec 2018 r. wyniosły 997,5 tys. zł i w porównaniu do 
stanu na koniec 2017 r. zwiększyły się o 43,3 tys. zł (o 4,5%). Składały się na nie 
głównie (w 89,1%) zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
z pochodnymi. Na koniec 2018 r. w Sądzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 44, 131-132, 162-163) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację 170 wydatków budżetowych Sądu 
w kwocie 2.026,1 tys. zł, stanowiącej 11,2% wydatków ogółem. Doboru próby 
dokonano metodą monetarną23 na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i dowodów księgowych, odpowiadających pozapłacowym 
wydatkom budżetowym Sądu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 
wydatki zostały prawidłowo skalkulowane, służyły realizacji zadań i zostały 
wykonane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Sądu. Nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłatą odsetek, kar lub opłat. 

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości trybu udzielania zamówień publicznych 
oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych24 (dalej: upzp) przeprowadzono na próbie wydatków 
wybranej metodą monetarną o wartości 1.660 tys. zł. W 51 przypadkach wydatki 
zostały poprzedzone udzieleniem zamówienia publicznego na podstawie upzp, 
z zastosowaniem prawidłowego trybu. W pozostałych przypadkach zachodziły 
przesłanki wyłączenia stosowania upzp. 

(dowód: akta kontroli dowód: akta kontroli Tom I str. 52-66, Tom II str. 207-208) 

Szczegółowym badaniem objęto dwa zamówienia publiczne przeprowadzone na 
podstawie przepisów upzp: w trybie przetargu nieograniczonego25 i zapytania 
o cenę26 oraz jedno zamówienie, do którego nie zastosowano przepisów upzp27. 
Na realizację tych zamówień wydatkowano w 2018 r. łącznie 339 tys. zł. W wyniku 
badania przebiegu postępowań z zastosowaniem upzp nie stwierdzono naruszeń 

                                                      
20  Wydatki wykonane w rozdziale 75312 – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 

na kwotę 1.060 tys. zł (§ 3110) i w rozdziale 75502 – Jednostki sądownictwa powszechnego § 3020 na 
kwotę 11,7 tys. zł i § 3030 w kwocie 485,4 tys. zł. 

21  Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 31 grudnia 
2018 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.  

22  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
23  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
24  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
25  „Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej”, wartość udzielonego zamówienia 

(brutto) – 227 tys. zł. 
26  Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących na potrzeby Sądu 

Rejonowego w Białej Podlaskiej, wartość udzielonego zamówienia (brutto) – 284,1 tys. zł.  
27  Dostawa mebli biurowych do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej wg projektu aranżacji mebli do 

pomieszczeń 121, 122 i 102 (wartość udzielonego zamówienia brutto – 68,8 tys. zł). 
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przepisów tej ustawy mających wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. 
Zamówienia na dostawę mebli biurowych Sąd udzielił zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami wewnętrznymi dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 30 tys. euro. Skontrolowane zamówienia służyły realizacji zadań 
jednostki. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 291-426, Tom II str. 224-233) 

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

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów 
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących (o wartości 
284,1 tys. zł) nie zawierał powodów niedokonania podziału zamówienia na części, 
co naruszało art. 96 ust. 1 pkt 11 upzp. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej: „siwz”) na usługę ochrony osób i mienia Sądu (o wartości 
227 tys. zł) nie zawarto wymaganych elementów określonych w art. 36 ust. 2 pkt 8a 
upzp28. W toku postępowania zamawiający udzielił wykonawcom wyjaśnień 
skutkujących zmianą ogłoszenia o zamówieniu, jednak nie opublikował w BZP29 
ogłoszenia zmieniającego, czym naruszono art. 38 ust. 4a pkt 1 upzp. Zmiany treści 
ogłoszenia nie odnotowano również w protokole z tego postępowania. 

Inspektor ds. zamówień w SR poinformowała, że powyższe braki w dokumentacji 
przetargowej były wynikiem przeoczenia lub niedopatrzenia. W konsekwencji, 
w postępowaniu dotyczącym usługi ochrony, nie dokonano zmiany ogłoszenia 
w BZP oraz nie odnotowano tego faktu w protokole z tego postępowania. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 291-426, Tom II str. 224-233) 

2.1. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. Sąd realizował 10 działań w ramach trzech podzadań, trzech zadań30 
oraz dwóch funkcji państwa31. Wykonanie wydatków wyniosło 18.106 tys. zł, 
tj. 99,5% planu po zmianach. Zgodnie z wytycznymi Sądu Apelacyjnego w Lublinie32 
SR wykazał w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa oraz 
budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym Rb-BZ1 wyłącznie poziom 
osiągnięcia wskaźnika „Uiszczeń do przypisów”, w ramach celu „Poprawa 
ściągalności należności sądowych”. Wskaźnik ten zaplanowano na poziomie 72%, 
natomiast osiągnięto 77,48%33. Na realizację działania 18.3.1.3 „Wykonywanie 
orzeczeń wydanych przez sądy powszechne” zaplanowano wydatki w łącznej 
wysokości 3.982,6 tys. zł, które w całości wykonano. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 178, 196-197, 271-276) 

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

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

Środki finansowe ujęte w planie wydatków Sądu zostały gospodarnie wydatkowane 
na cele służące realizacji jego zadań. Nie stwierdzono naruszeń przepisów upzp 

                                                      
28  Zamawiający wymagał zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności na 

podstawie umowy o pracę, tj. postawił wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a upzp. 
29  BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych. 
30  13.2 – Świadczenia społeczne; 18.3 – Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sądy powszechne 

i wojskowe; 18.7 – Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego.   
31  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny (nr 13) oraz Sprawiedliwość (nr 18). 
32  Pismo Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie nr DBZ.0333-1/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
33  Z przypisanych w 2018 roku należności w kwocie 10.763,4 tys. zł, uiszczono 8.339,8 tys. zł. 
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w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówienia. W przypadku postępowań, do 
których nie stosowano upzp zachodziły przesłanki wyłączenia stosowania tej 
ustawy. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. Sądu: 

 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 finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 

 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). 

Sprawozdanie Rb-33 zostało zmienione w związku z dokonanym odpisem 
aktualizującym wartość należności w kwocie 74.712 zł. 

Roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo, 
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej34, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych35, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym36. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. 
Kontrola wykazała jednak, że należności pozostałe do zapłaty wykazane 
w sprawozdaniu Rb-27 oraz Rb-N zostały zaniżone o 101,4 tys. zł w związku 
z nieujęciem w księgach rachunkowych roku 2018 należności wynikających 
z prawomocnych wyroków, dla których w 2018 r. wydano orzeczenie wykonawcze 
(57,9 tys. zł) oraz 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 (43,5 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 151-288, Tom II str. 300-304, 321) 

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych wykazane w rocznym sprawozdaniu  
Rb-27 oraz w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r. zostały zaniżone łącznie 
o 101.404,47 zł (0,9%). Z tego, w związku z: 

1. Nieujęciem w księgach roku 2018 należności z tytułu dochodów budżetowych 
przypadających Sądowi w tym roku obrotowym. W toku kontroli NIK ustalono, że do 
dziennika należności w 2018 r. nie ujęto należności na sumę 57.880 zł, w stosunku 
do których w 2018 r. wydano zarządzenia wykonawcze37.  

                                                      
34  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U. poz. 109, ze zm.). 
35  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). 
36  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
37  Kwota wyliczona przez Sąd w trakcie kontroli NIK.  
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Nieujęcie części należności do ksiąg 2018 roku wynikło z przyjętego w SR obiegu 
dokumentów. W zarządzeniu nr 8/2018 przewidziano obowiązek niezwłocznego 
przekazywania orzeczeń przez wydziały orzecznicze do WWO, nie później jednak 
niż w ciągu 14 dni, a także 14-dniowy termin na dokonanie przypisu do księgi 
należności sądowych, od daty podpisania zarządzenia przez przewodniczącego 
Wydziału lub sędziego zarządzającego jego wykonanie. 

W ocenie NIK, przyjęty obieg dokumentów nie gwarantował prowadzenia ksiąg 
rachunkowych zgodnie z art. 6 uor, tj. ujęcia w księgach rachunkowych jednostki 
wszystkich przypadających na jej rzecz przychodów dotyczących danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Dyrektor Sądu wyjaśniła, że przyjęty termin przekazywania orzeczeń do wykonania 
przez wydziały orzecznicze Sądu był zgodny z § 369 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych38, natomiast nie odniosła się do 14-dniowego terminu na 
wprowadzenie należności do ksiąg. Kierownik Sekretariatu WWO poinformowała, że 
przypisy należności sądowych dokonywane są na bieżąco, w oparciu o wydane 
zarządzenia wykonawcze. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 67-124, Tom II str. 300-309) 

2. Niedokonaniem korekty stanu należności z tytułu dochodów budżetowych 
o 43.524,47 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 okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. - zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu 
Okręgowego w Lublinie – z chwilą wydania postanowienia o zarządzeniu kary 
zastępczej, na kartach dłużnika odpisano należności sądowe na kwotę 
297.525,30 zł. Natomiast od września do grudnia 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. 
Sąd, naruszył przepis art. 8 ust. 2 uor, gdyż zmienione zasady zastosował w trakcie, 
a nie od pierwszego dnia roku obrotowego. Ministerstwo Sprawiedliwości 
zobowiązało podległe jednostki sądownictwa powszechnego do stosowania 
wytycznych w związku z potrzebą właściwej, jednolitej prezentacji należności 
Skarbu Państwa w sprawozdawczości budżetowej i finansowej sądów. 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, 
a na dzień bilansowy skazany nie zakończył jeszcze kary zastępczej wynoszą 
43.524,47 zł. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 277-283, Tom II str. 317-321) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2018 r., z wyjątkiem sprawozdania z wykonania dochodów 
budżetowych Rb-27 i sprawozdania o stanie należności Rb-N. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegała na zaniżeniu wykazanych w nich należności o kwotę 
101,4 tys. zł (0,9%). Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i były zgodne 
z ewidencją księgową Sądu. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
zgodność sporządzonych sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych. 

                                                      
38  Dz. U. poz. 2316 ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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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 Polskiej39 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
rachunkowości). Kontrola wykazała bowiem, że należności krótkoterminowe, 
tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego40, 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 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 dokonywania 
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 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. Zapewnienie ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich przypadających na 
rzecz Sądu przychodów dotyczących danego roku obrotowego. 

2. 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. 

                                                      
39  Dz. U. poz. 1911 ze zm. 
40  Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 18c uor. 
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3. Skorygowanie rocznego sprawozdania Rb-27 i sprawozdania Rb-N 
za IV kwartał 2018 roku w zakresie należności i należności pozostałych do 
zapłaty. 

4. Dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne oraz publikowanie 
zmienionych ogłoszeń w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

5. 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. 
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 uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych 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,  29 marca 2019 r. 

 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Wojciech Niemyski 

główny specjalista kontroli państwowej 
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