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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 Lublin-Zachód w Lublinie (dalej: Sąd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesława Zwierz, Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, 
od 1 stycznia 2013 r. 

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 Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, w ramach części budżetu państwa 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 oraz windykacji zaległości, 

 dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 

 dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu, w tym efektów uzyskanych 
w wyniku wydatkowania środków, 

 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków, 

 analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

 dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

 analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

 analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

                                                           
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Sąd wykonywał 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 III stopnia. Dochody Sądu w 2018 r. 
wyniosły 151.013,7 tys. zł przy prognozowanych 156.000 tys. zł, a wydatki 
72.578,3 tys. zł z zaplanowanych 74.090,9 tys. zł. W badanym okresie nie 
ponoszono wydatków z budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena3 
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych pozytywnie oceniono wykonanie 
dochodów budżetu państwa w wysokości 151.013,7 tys. zł, tj. niższych od 
uzyskanych w roku poprzednim (o 9,9%) oraz niższych od zaplanowanych 
w ustawie budżetowej (o 3,2%). Badanie 50 dowodów księgowych na kwotę 
33.205,8 tys. zł, tj. 22% ogółu dochodów wykazało, że należności były przypisywane 
terminowo, w kwotach zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę tych 
zapisów. W wyniku badania 20 pozycji zaległości w kwocie 345,7 tys. zł ustalono, że 
proces ich ewidencjonowania i dochodzenia był zgodny z obowiązującym prawem. 
Stwierdzono jednak przypadki opóźnień w przekazywaniu poleceń egzekucyjnych 
do komornika sądowego. 

W wyniku kontroli 12,3% zrealizowanych wydatków ogółem4 stwierdzono, że zostały 
one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 i aktach 
wykonawczych do tej ustawy. Wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji zadań jednostki. Nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. W rezultacie 
ich wydatkowania 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. Stwierdzona nieprawidłowość 
polegała na zaniżeniu wykazanych w nich należności o kwotę 307 tys. zł tys. zł  
w związku z 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 oraz zaniżenia 
zaległości netto (3.189,4 tys. zł) o 184,9 tys. zł.  

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 ceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

4   Co stanowiło 32,4% zrealizowanych wydatków pozapłacowych. 
5   Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm. Dalej: ufp.  



 

4 
 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Dochody zrealizowane przez Sąd w 2018 r. wyniosły 151.013,7 tys. zł i były niższe 
o 16.576,9 tys. zł (9,9%) od wykonanych w 2017 r. (167.590,6 tys. zł) oraz niższe 
o 4.986,3 tys. zł (3,2%) od prognozowanych w ustawie budżetowej (156.000 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 78-80) 

Niezrealizowanie planu dochodów wynikało głównie z uzyskania niższych wpływów: 
z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego (§ 0630) o 11.089,3 tys. zł (o 7,4%) oraz 
z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) 
o 306,5 tys. zł (o 6,1%). Wiązało się to z zarejestrowaniem mniejszej liczby spraw 
karnych i spraw cywilnych w E-Sądzie oraz z większą ilością zwrotów opłat 
sądowych dokonanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. 

Dochody znacznie wyższe od planowanych osiągnięto z wpływów z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) o 5.795,2 tys. zł, tj. 2519,7%. Główną 
pozycję tych dochodów (5.855,2 tys. zł, tj. 97,2%) stanowiły kary uzyskane za 
nienależyte świadczenie usług w dostarczaniu korespondencji sądowej. 

Głównym źródłem dochodów Sądu w 2018 r. były opłaty i koszty sądowe oraz inne 
opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, które 
stanowiły 92,4% dochodów ogółem (139.514,7 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 79-83) 

Do szczegółowego badania dochodów wylosowano z zastosowaniem metody PPS6 
50 dowodów i odpowiadających im zapisów księgowych o wartości 33.205,8 tys. zł. 
Badanie przeprowadzono pod względem prawidłowości i terminowości ustalania 
należności. Ustalono, że: 

 dochody zostały prawidłowo zakwalifikowane do kategorii przypisanych lub 
nieprzypisanych. Dochody przypisane (27,2 tys. zł) pochodziły z orzeczonych 
grzywien i kosztów sądowych, natomiast nieprzypisane (33.178,6 tys. zł) m.in. 
z opłat z tytułu wpisów sądowych oraz opłat za wpis lub wykreślenie z księgi 
wieczystej; dochody przypisane zostały prawidłowo ujęte w księgach 
rachunkowych na koncie 221; 

 przypisu należności dokonywano w księgach pomocniczych7 w kwotach 
wynikających z prawomocnych orzeczeń Sądu; 

 dochody zrealizowane bez uprzedniego przypisu były ewidencjonowane 
w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie i ustalenie ich 
wysokości z wykorzystaniem ewidencji analitycznej; 

 badane należności z tytułu dochodów budżetowych wymierzane były 
w wysokości określonej w przepisach prawa oraz terminowo ustalane 
i odprowadzane na rachunek budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 141-176) 

Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.502,2 tys. zł, w tym 
zaległości netto 3.189,4 tys. zł. Najwyższe zaległości stanowiły grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.563,4 tys. zł (80,4% należności 
ogółem). W porównaniu do roku 2017 należności były niższe o 5.010,5 tys. zł, 
tj. o 58,9%, a zaległości o 485,4 tys. zł (13,2%). O wykazaniu należności 
pozostałych do zapłaty w kwocie znacznie niższej niż w roku poprzednim, 

                                                           
6 Metoda z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości.  
7  W systemie informatycznym „Należności sądowe” - wykonywanym i dostarczonym przez firmę OrCom. 

Opis stanu 
faktycznego 
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decydował - według Głównej Księgowej Sądu - odmienny sposób prezentacji 
należności w rocznym sprawozdaniu Rb-27 za rok 2017 i 2018. Na dzień 31 grudnia 
2017 r. wykazane zostały wszystkie należności zaewidencjonowane w księgach 
rachunkowych, natomiast sprawozdanie za rok 2018 przygotowane zostało zgodnie 
z instrukcją załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej i zostały w nim wykazane tylko należności, których pierwotny termin 
zapłaty przypadał na dany rok budżetowy oraz okresy wcześniejsze.  

 (dowód: akta kontroli str. 78-79, 84-85) 

Analiza należności pozostałych do zapłaty na koniec 2018 r. (3.502,2 tys. zł) 
wykazała, że w kwocie tej ujęte zostały należności wynikające z 242 prawomocnych 
orzeczeń w sprawach karnych i cywilnych na łączną kwotę 184,9 tys. zł (5,3%), 
które na dzień 31 grudnia były zaległościami, a w Rb-27 nie zostały wykazane jako 
zaległości. Stwierdzona w tym zakresie nieprawidłowość opisana została w pkt 3 
wystąpienia pokontrolnego Sprawozdawczość. 

(dowód: akta kontroli str. 236-243) 

Analizą objęto działania Sądu związane z windykacją 20 zaległości8 na kwotę 
345,7 tys. zł (10,8% zaległości ogółem) z tytułu grzywien i kosztów zasądzonych na 
podstawie prawomocnych orzeczeń sądu. Działania windykacyjne prowadzono na 
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa9 oraz Instrukcji ewidencji 
należności sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód10. Badanie wykazało 
m.in., że: 

 wszystkie należności zostały niezwłocznie przypisane w wysokości wynikającej 
z orzeczeń do dziennika należności; równocześnie do dłużników kierowano 
wezwanie do zapłaty, 

 w przypadku, gdy dłużnik w określonym terminie nie uiścił należności, kierowano 
polecenie egzekucyjne do komornika. Z badanych 20 spraw polecenie 
egzekucyjne skierowane zostało w 13 sprawach,  

 w przypadku bezskutecznej egzekucji należności były umarzane, zamieniane na 
karę zastępczą pozbawienia wolności, oraz rozkładane na raty, zgodnie 
z postanowieniami Sądu. W badanej próbie stwierdzono: dwa umorzenia, osiem 
przypadków zamiany kary grzywny na karę zastępczą oraz dziewięć 
przypadków rozłożenia na raty.  

 (dowód: akta kontroli str. 186-211) 

W 2018 r. łączna kwota ulg w spłacie należności sądowych (grzywny oraz koszty 
sądowe) w sprawach karnych i cywilnych wyniosła 2.301,2 tys. zł, z tego umorzenia 
stanowiły 833 tys. zł, a rozłożenia na raty 1.468,2 tys. zł.  
Badaniem objęto pięć należności umorzonych w 2018 r. na kwotę 24,2 tys. zł 
(3% wszystkich) oraz sześć należności rozłożonych na raty w kwocie ogółem 
81,2 tys. zł (5,5%). Stwierdzono, że należności zostały umorzone11 oraz rozłożone 
na raty12 na podstawie postanowień Sądu.  

                                                           
8  Dobór celowy. Badanie przeprowadzono na podstawie akt oraz kart dłużników. 
9  W tym m.in.: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 562, ze zm.) 

– dalej: KKW; rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych 
w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U z 2016 r. poz. 1227). 

10  Wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2 z dnia 5 marca 2018 r. Prezesa i Dyrektora Sądu. W okresie 
wcześniejszym uregulowania w tym zakresie unormowane zostały w Zarządzeniu Nr 2/2015 Prezesa 
i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 30 stycznia 2015 r. Dalej: Instrukcja 
w sprawie należności. 

11  Na podstawie art. 51 KKW. 
12  Na podstawie m.in. art. 49 KKW. 
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Termin płatności należności rozłożonych na raty13 w kwocie 42,8 tys. zł został 
ustalony na 2019 r. W przypadku pozostałych należności ogółem na kwotę 
38,4 tys. zł, rozłożonych na 19 i 36 rat, termin ich spłaty przypadał na 2021 r. 
(30 sierpnia) i 2022 r. (20 lutego). Należności przypadające do spłaty po 2019 r. 
w kwocie 12,8 tys. zł nie zostały przeksięgowane na konto 226 - długoterminowe 
należności budżetowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 87, 266-293) 

W 2018 r. na podstawie postanowień Sądu spisano z ewidencji księgowej 
należności przedawnione w wysokości 4,4 tys. zł. Przyczyną ich przedawnienia był 
brak wpłaty i osadzenia dłużnika w jednostce penitencjarnej przed upływem terminu 
przedawnienia.  
Monitorowanie terminów przedawnień należności sądowych - według wyjaśnień 
Kierowników Sekretariatów Sekcji Wykonywania Orzeczeń – odbywało się na 
bieżąco przez pracowników prowadzących należności sądowe. Generowane były 
z systemu OrCom wykazy spraw z datą przedawnienia, a następnie podejmowane 
były w tych sprawach wszelkie niezbędne czynności. Przedmiotowe sprawy na 
bieżąco przedstawiane były Przewodniczącemu Wydziału/Kierownikowi Sekcji 
celem podjęcia dalszych decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 86, 394) 

W 2018 r. (od stycznia do 23 sierpnia) dokonano odpisu należności - z tytułu 
zamiany kary grzywny na prace społecznie użyteczną lub z tytułu zarządzenia 
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - na kwotę 459,4 tys. zł. 
Stosowana w tym zakresie praktyka realizowana była na podstawie pisma Prezesa 
Sądu Okręgowego w Lublinie z maja 2016 r. W sierpniu 2018 r. Ministerstwo 
Sprawiedliwości14 zobowiązało jednostki sądownictwa powszechnego do 
dokonywania odpisu należności m.in. z tytułu zarządzenia wykonania kary 
zastępczej pozbawienia wolności w dacie jej odbycia.  
Z odpisanych w okresie od stycznia do 23 sierpnia 2018 r. należności (459,4 tys. zł), 
do końca roku 2018 zrealizowane zostały kary zastępcze dotyczące należności 
z tytułu grzywien w wysokości 152,4 tys. zł. Pozostałe odpisane należności 
w kwocie 307 tys. zł, zamienione na karę zastępczą, która do końca 2018 r. nie 
została zakończona, nie zostały ponownie przypisane do dziennika należności. 
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 str. 253-265) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Należności budżetowe w kwocie 12,8 tys. zł rozłożone na raty, których 
odroczony termin płatności przypadał na rok 2021 i 2022 nie zostały 
przeksięgowane z konta 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych na 
konto 226 – długoterminowe należności budżetowe, 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 rachunkowości15. 

 (dowód: akta kontroli str. 266-276) 

                                                           
13  Od sześciu do 12 rat. 
14 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. 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Sądu podała m.in., że w Zintegrowanym 
Systemie Rachunkowości i Kadr (ZSRK), zgodnie z opracowanym centralnie 
planem kont, wszystkie należności sądowe są ewidencjonowane na koncie 221, 
natomiast konto 226 „długoterminowe należności budżetowe – pożyczki 
mieszkaniowe sędziów” dedykowane jest tylko do ewidencji pożyczek 
sędziowskich. Na chwilę obecną nie przygotowano rozwiązań systemowych 
umożliwiających księgowanie na tym koncie innych należności niż pożyczki 
sędziowskie. 

(dowód: akta kontroli str. 311-313) 

2. Z badanych 20 spraw, dotyczących zaległości budżetowych, w sześciu (na kwotę 
184,7 tys. zł) polecenie egzekucyjne skierowane zostało do komornika sądowego 
po upływie od 28 do 412 dni od daty wymagalności. W jednym przypadku 
zaległość (33,6 tys. zł) nie została w ogóle przekazana do egzekucji komorniczej.   

(dowód: akta kontroli str. 188-211) 

Pracownik prowadzący karty dłużników, zgodnie § 6 pkt 4 Instrukcji należności, 
zobowiązany był – w przypadku gdy dłużnik nie uiścił ich w określonym terminie 
– do niezwłocznego skierowania polecenia egzekucyjnego do właściwego 
komornika sądowego. 

(dowód: akta kontroli str. 212-231) 

Według wyjaśnień Kierowników Sekcji Wykonywania Orzeczeń dwóch wydziałów 
Sądu polecenia egzekucyjne nie zostały skierowane niezwłocznie do 
komorników sądowych głównie z uwagi na zmiany lub braki kadrowe na odcinku 
należności sądowych oraz w związku z ilością spraw przypisanych tym 
pracownikom do wykonania.  

(dowód: akta kontroli str. 232-235) 

W Sądzie prawidłowo ustalano wysokość dochodów oraz kwalifikowano rodzaj 
dochodu do właściwej kategorii. Należności z tytułu dochodów budżetowych 
wymierzane były w wysokości określonej w przepisach prawa oraz terminowo 
ustalane. W działaniach windykacyjnych, w odniesieniu do nieterminowo 
regulowanych należności, stwierdzono zwłokę w przekazywaniu poleceń 
egzekucyjnych do komornika sądowego.  

2. Wydatki budżetu państwa 

Zrealizowane w 2018 r. przez Sąd wydatki w wysokości 72.578,3 tys. zł, stanowiły 
98% planu po zmianach (74.090,9 tys. zł). W porównaniu do 2017 r. wydatki 
budżetowe wzrosły o 5.891,4 tys. zł, tj. o 8,8%.  
Plan wydatków Sądu został w trakcie 2018 r., zgodnie z dyspozycjami Dyrektora 
Sądu Apelacyjnego, zwiększony o 3.111,9 tys. zł16. 
Zmiany wprowadzone w planie finansowym przez Dyrektora Sądu polegały na 
przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w łącznej kwocie 2.273,8 tys. zł. Zmiany miały na celu dostosowanie planu 
finansowego do aktualnych potrzeb i zostały dokonane w ramach oraz zgodnie 
z upoważnieniem wynikającym z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów 
powszechnych17. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7, 88-93) 

                                                           
16  Zwiększone o 4.588,2 tys. zł i zmniejszone o 1.476,3 tys. zł. 
17  Dz. U. poz. 1476, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. Sąd nie otrzymał środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Nie 
wystąpiły także przypadki blokowania planowanych wydatków budżetowych w trybie 
art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.233,4 tys. zł i w porównaniu do 
roku poprzedniego zwiększyły się o 109,4 tys. zł, tj. o 3,5%. Główną pozycją 
wpływającą na zwiększenie wydatków w tej grupie, w porównaniu do 2017 r., był 
wzrost (o 217,7 tys. zł) uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku spowodowany 
m.in. wzrostem liczby osób uposażonych. 

Wydatki bieżące jednostki budżetowej wyniosły 69.344,9 tys. zł i były wyższe od 
poniesionych w 2017 r. o 5.782 tys. zł (o 9,1%). Zwiększyły się przede wszystkim 
wynagrodzenia i pochodne (o 3.427 tys. zł) oraz wydatki na zakup materiałów 
i wyposażenia (o 892,7 tys. zł) i zakup usług remontowych (o 1.397,4 tys. zł). Sąd 
w 2018 r. nie ponosił wydatków majątkowych. 

Według sprawozdania Rb-70, przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 553 
pełnozatrudnionych, przy planie po zmianach wynoszącym 580. W porównaniu 
z rokiem poprzednim było wyższe o trzech pełnozatrudnionych, w tym w każdej 
z trzech grup statusu zatrudnienia, tj.: osób nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń (01), asesorów sądowych (07) oraz sędziów (10) - o jednego 
pełnozatrudnionego.  

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane w 2018 r. w wysokości 45.089,5 tys. zł były 
w porównaniu do roku ubiegłego wyższe o 3.128,5 tys. zł, tj. o 7,5%. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego wzrosło z 6.354 zł 
w 2017 r. do 6.800 zł w 2018 r., tj. o 7%. Sąd zrealizował planowane po zmianach 
wydatki na wynagrodzenia w 100%.  

(dowód: akta kontroli str. 88-96, 105-108, 110-112) 

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.742,1 tys. zł obejmowały: wydatki 
związane z postępowaniem sądowym (1.643 tys. zł), w tym m.in.: wynagrodzenie 
biegłych (1.453,6 tys. zł); wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych (146,5 tys. zł); 
wynagrodzenie kuratorów procesowych (11,4,0 tys. zł) oraz wydatki z tytułu umowy 
zlecenia zawartej na wykonywanie zadań podstawowych (7,3 tys. zł)18. Wydatki 
niezwiązane z postępowaniem sądowym w wysokości 98,2 tys. zł dotyczyły m.in. 
umów zlecenia19, zawartych na wykonywanie zadań pomocniczych (25 umów)20. 
W 2018 r. nie było osób wykonujących zadania na rzecz Sądu na podstawie umów 
z agencją pracy tymczasowej oraz na podstawie umów o dzieło. 

 (dowód: akta kontroli str. 113-123, 437-445) 

Zobowiązania Sądu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 4.472,5 tys. zł i były o 0,5% 
wyższe od zobowiązań wykazanych na koniec 2017 r. (4.448,7 tys. zł). Zasadniczą 
pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
z pochodnymi (3.613,7 tys. zł) oraz zobowiązania dotyczące kosztów postępowania 
sądowego (409,2 tys. zł). Sąd nie wykazał zobowiązań wymagalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91, 97-98) 

Badaniu poddano prawidłowość regulowania zobowiązań z tytułu kosztów 
postępowania sądowego (§ 4610) wobec biegłych, tłumaczy, mediatorów oraz za 
przyznaną stronom postępowań sądowych obronę z urzędu w kwocie 212,8 tys. zł.  

                                                           
18  Czynności zlecone przez V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu na osobiste doręczanie przesyłek sądowych 

kierowanych na adres Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie 
19  Trwających sześć miesięcy i dłużej lub powtarzających się nieprzerwanie przez ten okres. 
20  Umowy zawarte na świadczenie usług w Ośrodkach Kuratorskich w zakresie prowadzenia zajęć 

wychowawczych oraz wyrównania szans edukacyjnych dla uczestników tych ośrodków.  
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Podstawę do wypłaty należności dla ww. osób stanowił, zgodnie z Instrukcją obiegu 
dokumentów i procedur postępowania w zakresie realizacji kosztów sądowych 
z opinii biegłych, tłumaczy, postępowania mediacyjnego oraz za obronę z urzędu21, 
komplet dokumentów, tj. prawomocne postanowienie sądu o przyznaniu 
wynagrodzenia, rachunki/faktury wystawione za wydane opinie oraz pismo 
przewodnie z właściwego wydziału Sądu, który nakazał wykonanie usługi. Wydziały 
zobowiązane były do przekazywania dokumentów do Oddziału Finansowego 
w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia postanowienia o przyznaniu 
wynagrodzenia, a realizacja wypłaty (od wpływu dokumentów do Oddziału 
Finansowego do realizacji) nie mogła przekroczyć 14 dni. 

Ustalono, że dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty kosztów sądowych na 
kwotę ogółem 128,5 tys. zł zostały przez wydziały Sądu przekazane do Oddziału 
Finansowego z opóźnieniem – w stosunku do terminu określonego w Instrukcji 
w sprawie kosztów sądowych (7 dni) – wynoszącym od 8 do 762 dni. Wszystkie 
zobowiązania z tego tytułu zostały przez Oddział Finansowy uregulowane w terminie 
14 dni od daty wpływu dokumentów. 
Kwoty zobowiązań wykazane w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa wynikały z ewidencji księgowej. W 2018 r. nie wykazano 
zobowiązań wymagalnych w ciagu roku oraz nie ponoszono odsetek za 
nieterminowe regulowanie wydatków lub zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91, 369-382) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
8.919,2 tys. zł, tj. 12,3% wydatków ogółem Sądu. Doboru próby wydatków dokonano 
metodą monetarną22 na podstawie wygenerowanych z systemu finansowo-
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających wydatkom 
pozapłacowym w kwocie powyżej 500 zł. Wylosowana próba obejmowała 158 
zapisów księgowych na łączną kwotę 8.681,9 tys. zł. Próba wydatków dobranych 
celowo wyniosła łącznie 237,3 tys. zł.  

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości trybu udzielania zamówień publicznych 
oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych23 przeprowadzono na próbie wydatków wybranej metodą 
monetarną o wartości 8.171,1 tys. zł. W 72 przypadkach wydatki zostały 
poprzedzone udzieleniem zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp, 
z zastosowaniem prawidłowego trybu. W pozostałych przypadkach zachodziły 
przesłanki wyłączenia stosowania ustawy Pzp.  

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 Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 314-368, 437-438) 

Sąd sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, który zamieścił 
na stronie internetowej po terminie wynikającym z art. 13a ust. 1 ustawy Pzp. 
Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym 
sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania24 - prawidłowo sporządzono i przekazano Prezesowi Urzędu 
                                                           
21  Wprowadzona Zarządzeniem nr 26 Dyrektora Sądu z dnia 15 października 2015 r. Dalej: Instrukcja 

w sprawie kosztów sądowych. 
22  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
23  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
24 Dz. U poz. 2038. 
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Zamówień Publicznych (w dniu 26 lutego 2019 r.) roczne sprawozdanie 
o udzielonych zamówieniach. 

(dowód: akta kontroli str. 19-22, 71-73) 

W 2018 r. w Sądzie udzielono pięciu zamówień publicznych o wartości powyżej 
30 tys. euro, w tym trzy w trybie przetargu nieograniczonego oraz dwa w trybie 
określonym w art. 138o ustawy Pzp25.  

W toku kontroli szczegółowemu badaniu poddano wybrane w sposób celowy trzy 
postępowania o zamówienie publiczne o łącznej wartości szacunkowej 
2.035,8 tys. zł netto. 

1. Zamówienie publiczne na remont elewacji i dachu w budynku Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód przy ul. Boczna Lubomelskiej w Lublinie o wartości szacunkowej 
1.043,9 tys. zł (242,1 tys. euro) zostało przeprowadzone z zastosowaniem ustawy 
Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Wydatki poniesione w 2018 r. w związku 
z realizacją zamówienia wyniosły 1.985,9 tys. zł. brutto (1.614,6 tys. zł netto).  

2. Zamówienie na świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Sądu 
o wartości szacunkowej 947,5 tys. zł (219,8 tys. euro) zostało przeprowadzone 
w trybie określnym w art. 138o ustawy Pzp dla usług społecznych. Wydatki 
poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zawartej umowy wyniosły 623,5 tys. zł. 
W wyniku przeprowadzonego badania nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp. 

3. Zamówienie publiczne na dostawę mebli do budynków Sądu o wartości 
szacunkowej 44,4 tys. zł (10,3 tys. euro) zostało przeprowadzone z wyłączeniem 
stosowania ustawy Pzp, na podstawie Procedury dokonywania zamówień, których 
wartość nie przekraczała równowartości 30 tys. euro. Wydatki poniesione w 2018 r. 
w związku z realizacją zawartej umowy wyniosły 54,6 tys. zł. W wyniku 
przeprowadzonego badania nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 23-70) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Szacunkowa wartość zamówienia na remont elewacji i dachu w budynku Sądu 
przy ul. Boczna Lubomelskiej w Lublinie, wszczętego w dniu 23 lipca 2018 r., 
nie została ustalona z należytą starannością, co naruszało przepis art. 32 ust. 1 
ustawy Pzp. Oszacowana na dzień 18 kwietnia 2018 r. wartość przedmiotowego 
zamówienia na kwotę 1.043,9 tys. zł netto (równowartość 242,1 tys. euro), 
wynikała z kosztorysów inwestorskich sporządzonych w listopadzie 2017 r. na 
poziomie cen Sekocenbud za III kw. 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 48-65) 

Główny specjalista ds. zamówień publicznych wyjaśniła m.in., że zgodnie 

z oświadczeniem projektanta kosztorysy inwestorskie sporządzone w listopadzie 
2017 r. nie straciły na aktualności do kwietnia 2018 r. i nie było potrzeby 
aktualizacji tych kosztorysów. Zamawiający dokonujący szacowania nie ma 
obowiązku weryfikacji wzrostu cen wynikających z wydawnictwa Sekocenbud 
(przepisy ustawy Pzp nie nakładają na niego takiego obowiązku). Zasadniczym 
celem, któremu ma służyć instytucja ustalania wartości zamówienia 
(szacowanie) jest (…) przede wszystkim wybór właściwego postępowania 
(procedury) w sprawie udzielenia danego zamówienia publicznego. Zachowanie 
przez Zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia, 
o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Pzp należy odnosić do treści ust. 2 tego 

                                                           
25  Udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości do 750 000 euro. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przepisu, który stanowi, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu 
obliczania wartości zamówienia (...). 

 (dowód: akta kontroli str. 244-250) 

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego ustawowy 
obowiązek przeprowadzenia szacowania wartości z należytą starannością. 
W art. 35 ust. 1 ustawa precyzuje czas ustalenia wartości zamówienia, a przepis 
ten ma na celu zobligowanie zamawiających do wszczęcia postępowań po 
ustaleniu wartości jak najbardziej odpowiadającej warunkom rynku. Działania 
takie nie zostały przez Sąd podjęte, co potwierdza załączone do wyjaśnień 
oświadczenie projektanta, że opracowane w listopadzie 2017 r. kosztorysy 
inwestorskie nie zmieniły istotnie swojej wartości do kwietnia 2018 r. Załączone 
do wyjaśnień oświadczenie sporządzone zostało dopiero na 30 stycznia 2019 r., 
a nie w czasie przewidzianym do ustalenia wartości zamówienia na roboty 
budowlane budynku Sądu (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania). Zamówienie na remont elewacji i dachu zostało zrealizowane 
w kwocie o 570,7 tys. netto wyższej od kwoty oszacowanej. 

2. Plan zamówień publicznych Sądu na 2018 r. został opublikowany na stronie 
internetowej Sądu w dniu 21 marca 2018 r., tj. po upływie 33 dni od daty 
przyjęcia planu finansowego Sądu (16 lutego 2018 r.). Stanowiło to naruszenie 
art. 13a ust. 1 ustawy Pzp, w którym termin na dokonanie tej czynności 
określono na dni 30 dni od daty przyjęcia planu finansowego jednostki.  
Według wyjaśnień Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych opóźnienie 
w zamieszczeniu planu wynikało z dużego obciążenia czynnościami służbowymi 
w tym okresie. 

(dowód: akta kontroli str. 19-22) 

3. W Sądzie nie zapewniono niezwłocznej wypłaty kosztów sądowych za wydane 
opinie, tłumaczenia, przeprowadzenie postępowania mediacyjnego czy obronę 
z urzędu, stosownie do przepisu: art. 93 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych26 w sprawach cywilnych oraz art. 618l § 2 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego27.  

Przyjęte w Instrukcji w sprawie kosztów sądowych terminy: na przekazanie 
przez wydziały Sądu do Oddziału Finansowego dokumentów28, stanowiących 
podstawę do wypłaty kosztów (7 dni) oraz na zrealizowanie wypłaty przez 
Oddział Finansowy (do 14 dni od otrzymania dokumentów) zapewniały ich 
wypłatę w ciągu 21 dni. Jednak w związku z nieprzestrzeganiem przez wydziały 
Sądu przepisów Instrukcji w zakresie terminowości przekazywania dokumentów 
– regulowanie kosztów odbywało się ze zwłoką, która w skrajnym przypadku 
wynosiła 762 dni. Nieterminowo wypłacone zostały koszty sądowe, przyznane 
na podstawie 127 prawomocnych postanowień sądu, na kwotę 128,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 379-382, 417-427) 

Dyrektor Sądu wyjaśniła m.in., że temat terminowości przekazywania 
dokumentów dotyczących postępowania sądowego z wydziałów merytorycznych 
do Oddziału Finansowego był niejednokrotnie poruszany podczas narad 
z kierownikami sekretariatów. Problem ten jest bardzo złożony i należy 
rozpatrywać go zarówno indywidualnie, jak też w powiązaniu z innymi 

                                                           
26  Dz. U. z 2018 r. poz. 300, ze zm. 
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm. 
28  Podstawą do wypłaty ze środków Skarbu Państwa należności biegłemu, tłumaczowi, mediatorowi i za 

obronę z urzędu było prawomocne postanowienie Sądu o przyznaniu wynagrodzenia, oryginał 
rachunku/faktury wystawionej przez ww. osoby oraz pismo przewodnie z wydziału. 
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czynnikami mającymi wpływ na bieżącą pracę wydziałów. Jako najczęstsze 
przyczyny opóźnień w przekazywaniu orzeczeń wraz z kompletem dokumentów 
wskazywano m.in.: braki kadrowe, ciągła rotacja i zatrudnianie nowych osób na 
zastępstwa, coraz większy zakres obowiązków pracowników, opóźnienia 
w przekazywaniu akt do wykonania lub z wyższej instancji, braki formalne 
w złożonej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 294-300) 

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, którego celem była poprawa ściągalności należności sądowych. 
Miernikiem29 realizacji tego działania był stosunek kwoty uiszczeń należności 
sądowych do kwoty należności przypisanych. Planowana do osiągniecia wartość 
miernika na poziomie 80% została wykonana w 99,8%30. Zakładany cel został 
osiągnięty. 

(dowód: akta kontroli str. 140, 307) 

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

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

W wyniku kontroli 12,3% zrealizowanych wydatków ogółem stwierdzono, że zostały 
one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ufp i aktach wykonawczych. Wydatków dokonywano zgodnie 
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji zadań jednostki. 
W rezultacie ich wydatkowania osiągnięto cele prowadzonej działalności 
zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Ustalone nieprawidłowości 
nie miały wpływu na realizację przez Sąd planu finansowego w zakresie wydatków.  

3. Sprawozdawczość 

3.1. Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Sąd rocznych sprawozdań za 
2018 r.:  

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23);  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1);  

 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). 

                                                           
29  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). 

30  Według analizy należności sądowych za 2018 r., zatwierdzonej przez Dyrektora Sądu, kwota uiszczeń 
należności sądowych wynosiła 6.178,7 tys. zł, a kwota przypisów - 6.194,6 tys. zł.  
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Wiarygodność sprawozdań Rb-27 i Rb-28 została potwierdzona procedurą analizy 
operacji na bieżących rachunkach bankowych dochodów i wydatków kontrolowanej 
jednostki. Sprawozdania sporządzone zostały terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej31, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych32, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym33 
oraz prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, na 
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. System kontroli zarządczej 
zapewniał zgodność sporządzonych sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 79, 90,109, 111, 128-135, 307, 284-387, 395-407) 

Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
i Pomocy Postpenitencjarnej za 2018 r. sporządzono terminowo, a kwoty wykazane 
w tym sprawozdaniu były zgodne z danymi ewidencji księgowej Sądu. 

(dowód: akta kontroli str. 301-306) 

Kontrola wykazała jednak, że należności pozostałe do zapłaty wykazane 
w sprawozdaniu Rb-27 oraz Rb-N zostały zaniżone o 307 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.  
Ponadto zaległości netto wykazane w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N zaniżono 
o 184,9 tys. zł, wskutek niewprowadzenia lub nieprawidłowego wprowadzenia przez 
wydziały merytoryczne Sądu w kartach dłużnika dat34, stanowiących podstawę 
określenia daty wymagalności należności, co utrudniło prawidłową kwalifikację 
należności do zaległości netto przez Oddział Finansowy. Do zakończenia kontroli 
NIK, Sąd nie dokonał korekty rocznego sprawozdania Rb-27 oraz sprawozdania  
Rb-N za IV kwartał 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 236-243, 253-265) 

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych zostały 
zawarte w Zasadach (polityce) rachunkowości, wprowadzonej Zarządzeniem nr 4 
Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 21 lutego 2018 r., 
które zawierały m.in. instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów 
księgowych. W Sądzie nie opracowano wewnętrznych procedur sporządzania 
sprawozdań budżetowych. Sprawozdania były sporządzane automatycznie, 
z wykorzystaniem systemów informatycznych35, a osoby sporządzające i osoby 
sprawdzające sprawozdania pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym miały do tego stosowne umocowania. W systemach tworzenia 
sprawozdań stosowany był tzw. ślad rewizyjny, potwierdzający kto ponosi 
odpowiedzialność za ich sporządzenie. Zakładowy Plan Kont pozwalał na 
sporządzenie sprawozdań w wymaganej szczegółowości.  

(dowód: akta kontroli str. 408-410) 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 109, ze zm.). 
32  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). 
33  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.). 
34  M.in. dat: uprawomocnienia orzeczenia, zarządzenia wykonania wyroku, otrzymania akt sprawy. 
35  Sporządzenie sprawozdań odbywało z wykorzystaniem systemowo zdefiniowanych powiązań w SAP ZSRK 

(Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) z księgami rachunkowymi. W przypadku sprawozdania Rb-27 
kwoty należności (kolumna 7) nie można było uzgodnić z poziomu ZOIS, natomiast kwota wykazanych 
należności pozostałych do zapłaty (kolumna 11) zawierała przychody z terminem płatności w 2019 r. 
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Dyrektor Sądu poinformowała m.in., że system ZSRK jest systemem centralnym 
i wszystkie zmiany wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa 
dokonywane są centralnie dla wszystkich użytkowników. Wzorcowy plan kont dla 
jednostek sądownictwa powszechnego został przygotowany w oparciu 
o obowiązujące przepisy, jak również wytyczne resortu, co obliguje Sąd jako 
podległą jednostkę do stosowania przyjętych rozwiązań. System finansowo-
księgowy w powiązaniu z ewidencją szczegółową tworzą system informatyczny 
rachunkowości, który daje możliwość prezentacji właściwych danych 
w sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 294-300) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W rocznym sprawozdaniu Rb-27 oraz Rb-N za IV kwartał 2018 r. zaniżono 
zaległości netto o 184,9 tys. zł, wynikające z 242 prawomocnych orzeczeń 
Sądu, z uwagi na fakt, że dane w ewidencji należności (prowadzonej przez 
wydziały Sądu w systemie informatycznym), stanowiące podstawę do 
sporządzania sprawozdań i ustalania stanu zaległości nie zawierały 
kompletnych i prawidłowych danych pozwalających na rzetelne ustalenie 
terminu wymagalności.  

Ewidencja należności sądowych, do których zalicza się grzywny, kary pieniężne 
i koszty sądowe, prowadzona w systemie informatycznym „Należności sądowe”, 
stanowiła - zgodnie z Instrukcją należności - podstawę do sporządzania 
informacji i sprawozdań z należności oraz ustalania stanu zaległości 
poszczególnych dłużników. Za nadzór nad należnościami sądowymi w zakresie 
gospodarki finansowej odpowiedzialna była Dyrektor Sądu.  
Według wyjaśnień Dyrektor Sądu wynikało to ze zmian dokonanych przez 
wydziały merytoryczne w zakresie terminu wymagalności.  

(dowód: akta kontroli str. 212-231, 236-243, 249-251) 

2. Niedokonanie korekty stanu należności z tytułu dochodów budżetowych 
o 307 tys. zł, w związku ze zmianą w trakcie roku obrotowego dotychczas 
stosowanej zasady odpisywania należności z tytułu grzywien 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 
459,4 tys. 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. 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 za zamianą na 
karę zastępczą, a na dzień bilansowy skazany nie zakończył jeszcze kary 
zastępczej, wynoszą 307 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała 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 i wybranych aktywów 
finansowych Rb-N. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zaniżeniu 
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wykazanych w nich należności o kwotę 307 tys. zł 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 oraz zaniżeniu zaległości netto o 184,9 tys. zł. Sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo, a system kontroli zarządczej zapewniał zgodność 
sporządzonych sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

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 (ZSRK), 
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 Polskiej36. Kontrola wykazała 
bowiem, że należności krótkoterminowe, tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego37, 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. 

 

 

 

                                                           
36  Dz. U. poz. 1911, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości. 
37  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 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 nie zakończył jeszcze odbywania tej kary. 

2. Skorygowanie sprawozdania Rb-27 za rok 2018 i Rb-N za IV kwartał 2018 r. 
w zakresie należności, należności pozostałych do zapłaty i zaległości netto. 

3. Przestrzeganie terminów przekazywania dokumentów do Oddziału Finansowego, 
określonych w Instrukcji w sprawie kosztów sądowych, celem zapewnienia 
niezwłocznej realizacji zobowiązań Sądu z tego tytułu.  

4. 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. 

5. Szacowanie wartości zamówienia z należytą starannością. 

6. Przestrzeganie zasad określonych w Instrukcji należności sądowych w zakresie 
kierowania poleceń egzekucyjnych do komornika sądowego.  

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 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 
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doradca ekonomiczny 
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