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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 

Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin (dalej: Prokuratura 
lub Prokuratura Okręgowa). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Magdalena Kanadys–Marko p.o. Prokuratora Okręgowego w Lublinie od dnia 
1 października 2018 r. Wcześniej Prokuratorem Okręgowym był Maciej Maćkowski 
(od dnia 4 stycznia 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 5-6) 

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. Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r., 

2. Anna Gąsior, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/14/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykonania przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie planu 
finansowego na rok 2018, w ramach części 88 – Powszechne jednostki prokuratury, 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

 działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 

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

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

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny ww. obszarów były w szczególności następujące 
działania kontrolne: 

 analiza i kontrola wykonania dochodów budżetowych,  

 szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalania wybranych 
należności oraz windykacji zaległości,  

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

 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,  

 analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

 analiza stanu zobowiązań,  

 analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,  

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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 analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzenia sprawozdań.  

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki  

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze2, 
prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży 
praworządności. Obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Lublinie został 
ustalony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur 
regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 
właściwości3. Prokuratura ta działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej 
w Lublinie i obejmuje zakresem swojego działania 15 prokuratur rejonowych wraz 
z dwoma ośrodkami zamiejscowymi4. Prokurator Okręgowy w Lublinie jest 
dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa.  

IV. Ocena5  

W 2018 r. Prokuratura Okręgowa zrealizowała dochody w kwocie wyższej od 
prognozowanej. Objęte kontrolą dochody budżetowe i należności wymierzane były 
w odpowiedniej wysokości, określonej w przepisach prawa lub umowach. Działania 
w celu wyegzekwowania należności w kwocie 4,6 tys. zł ograniczono jedynie do 
wysyłania not obciążeniowych i ostatecznego wezwania do zapłaty. Pozostałe 
zaległości wynikały z kary umownej i objęte były postępowaniem sądowym. 
Przyjęcie w 2015 r. przez Prokuraturę gwarancji należytego wykonania umowy 
zawierającej zapisy niezgodne z tą umową uniemożliwiło pokrycie z gwarancji pełnej 
kwoty należności przysługujących Prokuraturze z tytułu ww. kary.  

Objęte badaniem wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostały 
wykonane w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem 
prawidłowo dokonanych przeniesień. Zostały przeznaczone na cele służące 
realizacji zadań Prokuratury, z wyjątkiem kwoty poniesionej na początkowym etapie 
realizacji inwestycji dot. przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej 
Lublin-Północ, w wysokości niewspółmiernej do wykonanego zakresu i postępu 
robót budowlanych. Ponadto kwota 85 tys. zł wydatkowana była niezgodnie 
z postanowieniami zawartej umowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
wyboru trybu udzielania zamówień publicznych oraz wyłączenia stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6. 
Nierzetelnie opracowano jednak dokumenty w zakresie dwóch objętych kontrolą 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

Roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz sprawozdania za IV kwartał 
2018 r. w zakresie operacji finansowych zostały sporządzone terminowo, na 
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i prawidłowo pod względem 
                                                      
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm. 
3  Dz. U. z 2016 r. poz. 270, ze zm. 
4  Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, 

ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych 
i rejonowych poza siedzibą prokuratury (Dz.U. poz. 268, ze zm.), w strukturze Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie ustalono siedziby dwóch Ośrodków Zamiejscowych: w Białej Podlaskiej oraz w Chełmie.  

5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę opisową. 

6  Dz.U. z 2018 r. poz.1986, ze zm. Dalej: upzp. 
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formalno-rachunkowym i merytorycznym, z wyjątkiem sprawozdania Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 r. oraz sprawozdania Rb-N 
o stanie należności i wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2018 r. System 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny zgodność sporządzonych 
sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegała na nieujęciu w księgach należności w kwocie 6,4 tys. zł, 
co skutkowało zaniżeniem należności wykazanych w tych sprawozdaniach – 
o 6,4 tys. zł w Rb-27 oraz o 3,7 tys. zł w Rb-N. Ponadto w sprawozdaniu Rb-27 
zawyżono zaległości netto o 232 tys. zł, w związku z zakwalifikowaniem do nich 
należności cywilnoprawnych uznanych za wątpliwe, które nie mogły być 
egzekwowane ze względu na toczące się postępowanie sądowe. W sprawozdaniu 
Rb-N nie wykazano należności w kwocie 4 tys. zł, przysługującej od wykonawcy 
inwestycji z tytułu zwrotu opłat za media i energię. 

1. Dochody budżetowe 

Dochody zrealizowane przez Prokuraturę Okręgową wyniosły 121,1 tys. zł 
i stanowiły 114,2% kwoty planowanej. Uzyskano je głównie z tytułu: wynagrodzenia 
dla płatnika podatku dochodowego (23,6%), opłat i kosztów prowadzonych 
postępowań prokuratorskich (19,9%), kary umownej (16,2%), odszkodowań 
(11,6%), sprzedaży składników majątkowych (14,4%). W porównaniu do 2017 r. 
wykonane dochody były niższe o 619,7 tys. zł (o 83,7%), przy czym wynikało to 
głównie z tego, że w 2017 r. uzyskano dochody w kwocie 624,1 tys. zł z tytułu kary 
umownej zapłaconej przez gwaranta, w związku z odstąpieniem przez Prokuraturę 
od umowy na wykonanie robót budowlanych7.  

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, na 
koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 241,2 tys. zł, w tym 
zaległości 236,6 tys. zł. Dotyczyły one nieuregulowanej kary umownej (187,5 tys. zł) 
związanej z odstąpieniem przez Prokuraturę w dniu 25.11.2016 r. od ww. umowy na 
wykonanie robót budowlanych, opłat za zużytą przez wykonawcę tych robót energię 
elektryczną, wodę i ścieki (4 tys. zł) oraz odsetek (45,1 tys. zł). W porównaniu do 
2017 r. należności były niższe o 3.868,4 tys. zł (93,9%), w tym zaległości 
o 3.467 tys. zł (93,6%), z powodu dokonania odpisu należności w związku 
z zawarciem ugody sądowej8. W należnościach ogółem nie ujęto kwot wynikających 
z wyroków, zasądzających koszty zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu 
Państwa w kwocie 6,4 tys. zł (opisane w pkt 3 Sprawozdawczość wystąpienia 
pokontrolnego).  

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 156-158,167-169, 188-203, tom III, str. 1-12) 

Do szczegółowego badania dochodów wylosowano (metodą PPS9) 23 zapisy 
księgowe o wartości 87,8 tys. zł, dobrano celowo siedem zapisów na kwotę 
1,8 tys. zł, co stanowiło 74% kwoty dochodów zrealizowanych przez Prokuraturę. 
Stwierdzono, że należności wymierzane były terminowo, w odpowiedniej wysokości, 
określonej w przepisach prawa lub umowach. Należności przypisane zostały do 
właściwego okresu sprawozdawczego.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 239-242) 

                                                      
7  Umowa nr III F 3031/24/15 zawarta w dniu 9.07.2015 r. na realizację zadania pn: „Przebudowa budynku 

przy ul. Narutowicza 32 i 32b dla Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie”. Dalej: umowa z dnia 
9.07.2017 r. 

8  Postępowanie toczyło się z udziałem Prokuratorii Generalnej. Zgodnie z ugodą sądową z dnia 7.12.2018 r. 
Skarb Państwa zrzekł się należności z tytułu kar umownych w kwocie ogółem 3.853,1 tys. zł, przy 
zachowaniu roszczenia w wysokości 19,6 tys. zł, uwzględnionego przy ustaleniu wynagrodzenia dla 
wykonawcy, który zrzekł się należności wobec Skarbu Państwa w kwocie 167 tys. zł.  

9  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Szczegółowe badanie 100% zaległości w kwocie 236,6 tys. zł wykazało, że 
dotyczyły one jednego dłużnika i związane były z realizacją umowy z dnia 
9.07.2015 r. Zaległość w kwocie 232 tys. zł (w tym należność główna 187,5 tys. zł, 
odsetki wymagalne 44,5 tys. zł) wynikała z odstąpienia w dniu 25.11.2016 r. przez 
Prokuraturę od ww. umowy (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy). Zaległość, 
na skutek nieuznania przez wykonawcę, że przyczyny odstąpienia od ww. umowy 
leżą po jego stronie, została (na wniosek wykonawcy) objęta postępowaniem 
sądowym, które – według informacji podanej przez Prokuratora Okręgowego – 
zostało zawieszone i do czasu zakończenia kontroli NIK nie zostało rozstrzygnięte10. 
W dniu 3.08.2017 r., z naliczonej zgodnie z § 13 ust. 2 umowy dnia 9.07.2015 r., 
kary umownej w wysokości 811,6 tys. zł, z gwarancji bankowej złożonej przez 
wykonawcę, uzyskano kwotę 624,1 tys. zł, co nie pokryło w całości roszczeń 
Prokuratury. Dochodzenie pozostałej części należności (187,5 tys. zł) jest 
uzależnione od wyników ww. postępowania sądowego, przez co działania 
windykacyjne zostały przez jednostkę zawieszone. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przyjęto gwarancję zawierającą 
zastrzeżenie, że jej kwota ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu 
umowy, podczas gdy w § 11 ust. 1 umowy z dnia 9.07.2015 r. wskazano, że „w dniu 
podpisania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10% wartości 
umowy, tj. 811,6 tys. zł, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na 
zagwarantowanie zgodnego z umową wykonania robót będących jej przedmiotem”. 
Stosownie do zapisów zawartych w gwarancji, jej wysokość została zmniejszona 
o 23,1%, proporcjonalnie do zaawansowania wykonanych robót objętych umową 
z dnia 9.07.2015 r.  

Zaległość w kwocie 4,6 tys. zł dotyczyła głównie zwrotu wydatków Prokuratury 
(4 tys. zł) za zużytą przez wykonawcę energię elektryczną i wodę, do czego był on 
zobowiązany na podstawie § 4 pkt 2 umowy z dnia 9.07.2015 r. W stosunku do tej 
należności Prokuratura skierowała do dłużnika notę księgową (13.01.2017 r.), 
a następnie kolejne noty odsetkowe (w ujęciu kwartalnym) i wezwania do zapłaty 
(4.07.2017 r., 12.01.2018 r.). Naliczone na dzień 31.12.2018 r. odsetki od tej 
należności wyniosły 715 zł, w tym wymagalne: 619,11 zł. 
Nie stwierdzono należności przedawnionych. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 206-238, 405-485, tom III, str. 32-33, 36) 

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

1. Przyjęta w 2015 r. przez Prokuraturę gwarancja należytego wykonania umowy 
z dnia 9.07.2015 r. była niezgodna z treścią umowy (§ 11 ust. 1). Kwota 
gwarancji ulegała zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy, czego 
nie przewidziano w zawartej umowie. 

Prokurator Okręgowy wyjaśniła, że w przedmiotowym wypadku zastosowano 
prawidłowy, maksymalny wymiar zabezpieczenia przewidziany upzp, tj. 
w wysokości 10% wartości zamówienia. Wskazała ponadto, że z uwagi na 
ugruntowaną praktykę w tym zakresie, jak i mając na uwadze generalny cel – 
udzielenie zabezpieczania z uwzględnieniem interesu wykonawcy, w gwarancji 

                                                      
10  Według dokumentacji Prokuratury, Sąd Okręgowy w Lublinie wyznaczył pierwszą rozprawę na dzień 

10.01.2018 r., której przedmiotem miało być ustalenie istnienia stosunku prawnego. Postanowieniem z dnia 
16.08.2017 r. (sygn. akt I Acz740/17), Sąd Apelacyjny w Lublinie (po złożonym zażaleniu wykonawcy na 
postanowienie Sądu Okręgowego, które zostało wydane na skutek pozwu wniesionego przez wykonawcę 
21.03.2017 r.) postanowił o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń wykonawcy przed wszczęciem 
postępowania sądowego i nakazał wniesienie pozwu o ustalenie roszczenia.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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przyjęto zaproponowany przez gwaranta zapis. Nie stoi on w sprzeczności 
z jakimkolwiek przepisem prawa, a w szczególności upzp. Nie narusza interesów 
Skarbu Państwa, jak i ma charakter generalny. Wskazuje, że w miarę postępu 
prac i tym samym wartości wykonanych robót budowlanych zabezpieczenie 
będzie ulegało zmniejszeniu. Takie rozwiązanie miało na celu uniknięcie 
nadmiernych obciążeń dla wykonawców, związanych z niejako sztucznym 
utrzymywaniem zabezpieczenia w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy np. znaczna 
część robót została już wykonana przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów 
zamawiającego. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 206-238, 405-485, tom III, str. 73-74) 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 upzp zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jego wysokość ustala się 
w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (art. 150 
ust.1 upzp). Zabezpieczenie zwracane jest w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (art. 151 upzp), 
co oznacza, że wnoszone jest na cały okres trwania umowy.  

2. W badanym okresie nie podejmowano skutecznych działań mających na celu 
wyegzekwowanie zaległości w kwocie 4.004,46 zł. Dotyczyło to należności 
z tytułu zwrotu przez wykonawcę realizującego roboty budowlane w budynku 
przy ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie opłat za media i energię, poniesionych 
w poprzednich latach przez Prokuraturę (nota księgowa z dnia 13.01.2017 r.). 
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zaległości te, łącznie z naliczonymi 
wymagalnymi odsetkami wyniosły 4.623,57 zł. Czynności zmierzające do 
wyegzekwowania tej należności ograniczono jedynie do wysyłania liderowi 
Konsorcjum (wykonawcy) not księgowych oraz wezwań do zapłaty, nie 
podejmując innych działań. W dniu 7.03.2019 r. (w trakcie kontroli NIK) 
wystosowano do drugiego członka Konsorcjum ostateczne wezwanie do zapłaty. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 206-238) 

Prokurator Okręgowy wyjaśniła, że do chwili obecnej Prokuratura nie wystąpiła na 
drogę sądową z tytułu należności wynikających z noty za media, z uwagi na to, że 
sprawa dotycząca rozliczeń z tym kontrahentem toczy się w Prokuratorii Generalnej 
w związku z pozwem złożonym przez wykonawcę, z którym zerwano umowę. 
Ponadto wyjaśniła, iż w jednostce nie opracowano uniwersalnych procedur, 
dotyczących monitorowania procesu windykacji należności. Dwóm pracownikom 
przypisano zadania11 obejmujące: nadzór nad realizowanymi umowami w zakresie 
udzielonych zamówień publicznych, z uwzględnieniem prawidłowości pobierania 
i dochodzenia należności z tytułu kar umownych oraz prowadzenie ewidencji 
należności z tytułu dochodów budżetowych i rozliczanie dochodów z Ministerstwem 
Finansów, a także uzgadnianie w danym zakresie kont księgowych, sporządzanie 
i księgowanie not księgowych z tytułu należnych dochodów. 

Główna Księgowa podała, że Prokuratura podjęła kolejne starania w celu 
wyegzekwowania tej należności. Uzgodniono z kancelarią prawną obsługującą 
Prokuraturę, że w przypadku niedokonania zapłaty przez Konsorcjum, sprawa 
zostanie skierowana na drogę sądową. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 33, 41-42, tom II, tom III, str. 74-82, 96) 

 

                                                      
11   Zgodnie z zarządzeniem nr 7/18 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2018 r. 
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W 2018 r. Prokuratura Okręgowa zrealizowała dochody w kwocie wyższej od 
prognozowanej. Należności wymierzane były w odpowiedniej wysokości, określonej 
w przepisach prawa lub umowach. Działania zmierzające do wyegzekwowania 
należności w kwocie 4,6 tys. zł ograniczono jedynie do wysyłania not 
obciążeniowych i ostatecznego wezwania do zapłaty.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zrealizowała w 2018 r. wydatki w kwocie 
94.311,5 tys. zł, co stanowiło 100,5% planu pierwotnego i 99,9% planu 
po zmianach. W porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost wydatków o 5.740,8 tys. zł, 
tj. o 6,5%. Prokuratura nie otrzymała w 2018 r. środków z rezerwy ogólnej i rezerw 
celowych budżetu państwa.  

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 249-259) 

Zaplanowane na 2018 r. wydatki Prokuratury zostały zwiększone w trakcie roku 
przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie, będącego dysponentem drugiego 
stopnia środków budżetu państwa, per saldo o 556,9 tys. zł tj. o 0,6%. Zmiany 
w planie finansowym były uzasadnione i wynikały z potrzeb finansowych 
Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 145-147) 

Zarządzeniem nr 35/18 Prokuratora Generalnego z dnia 18.12.2018 r. dokonano 
blokady planowanych wydatków Prokuratury w kwocie 729,9 tys. zł (108,4 tys. zł 
z budżetu państwa oraz 621,5 tys. zł z budżetu środków europejskich). 
O okolicznościach uzasadniających niewykorzystanie środków informowano 
Prokuraturę Regionalną (pierwsze informacje przesłano w dniu 24 września 2018 r., 
kolejne: 4 października oraz 4, 7, 11 grudnia 2018 r.). W pismach tych wskazano, że 
przeznaczone środki nie zostaną wykorzystane w całości z uwagi na niskie 
zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót budowlanych oraz brak nadzoru 
właścicielskiego ze strony projektantów. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 103-113, tom III, str. 38-40) 

2.1.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 14.791,9 tys. zł, 
stanowiły 15,7% wydatków ogółem i były wyższe o 13% od wydatków poniesionych 
w 2017 r. (13.091,8 tys. zł). Wzrost wydatków w tej grupie wynikał z większej liczby 
osób uprawnionych do otrzymania świadczenia oraz zwiększenia wysokości 
uposażeń i świadczeń12. Wydatki te obejmowały: uposażenia prokuratorów w stanie 
spoczynku oraz uposażenia rodzinne w kwocie 14.710,1 tys. zł, wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń13 w kwocie 25,3 tys. zł oraz różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych14 w kwocie 56,5 tys. zł. Nie stwierdzono przypadków zaniechania 
wypłacania należnych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 158-159, 249-259, 291, 521-522) 

 

                                                      
12  Kwoty uposażeń zwiększyły się z 12.984 tys. zł w 2017 r. do 14.710,1 tys. zł w 2018 r. (o 13,3%), liczba 

uprawnionych prokuratorów w stanie spoczynku wzrosła z 104 w 2017 r. do 110 w 2018 r., innych osób 
uprawnionych odpowiednio z 27 do 29. 

13  M.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, refundacja za okulary, odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 
14  M.in. zwrot kosztów dojazdu świadków, ryczałty wypłacane kuratorom zawodowym i społecznym, zwrot 

kosztów przejazdów, utraconego wynagrodzenia dla świadków, świadczenia związane z postępowaniami 
mediacyjnymi, wydatki na rzecz specjalistów, zwrot utraconych wynagrodzeń przez świadków.  

Ocena cząstkowa 
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2.1.3. Wydatki bieżące jednostki budżetowej w 2018 r. wyniosły 77.845,8 tys. zł 
i były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2017 r. o 2.557 tys. zł tj. o 3,4%. 
Największy udział w tej grupie (51,8%) miały wydatki na wynagrodzenia osobowe 
prokuratorów oraz asesorów i aplikantów, które wyniosły 40.285,6 tys. zł i były 
wyższe od wydatków poniesionych w 2017 r. o 1.029,4 tys. zł, tj. o 2,6%. Do wzrostu 
wydatków przyczyniło się zwiększenie zatrudnienia (o sześć osób). 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 249-259, 289-290) 

Przeciętne zatrudnienie w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie w 2018 r., zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-70, wynosiło 557 osób15 i było wyższe o sześć osób 
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. Wydatki na wynagrodzenia 
zrealizowane były do wysokości limitu określonego w planie finansowym i wynosiły 
58.812,3 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. były wyższe o 1.965,7 tys. zł (tj. o 3,5%). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego 
wyniosło 8.799 zł i wzrosło w porównaniu do 2017 r. (8.597 zł) o 2,3%. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 286-290) 

W 2018 r. w Prokuraturze zatrudniono 16 osób na podstawie umów innych niż 
umowa o pracę (dwie na podstawie umowy o dzieło, 14 na podstawie umów 
zlecenia). Zakres zadań obejmował prace pomocnicze w komórkach obsługowych. 
Łączne wydatki dla ww. 16 osób wyniosły 68,9 tys. zł i były wyższe (o 6,2%) od 
wydatków poniesionych w 2017 r. (64,8 tys. zł). Spośród ww. osób, dwie były 
pracownikami Prokuratury, przy czym zakres zleconych im prac obejmował: 
opracowanie i wygłoszenie wykładu na szkoleniu zawodowym dla prokuratorów, 
asesorów i asystentów prokuratorów16 oraz prowadzenie spraw związanych 
z rozliczaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej.  

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 292-296) 

Za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Świdniku w 2018 r., 
zgodnie z zawartą w dniu 15.02.2016 r. umową, wydatkowano kwotę 479,5 tys. zł, 
a łącznie od początku jej obowiązywania do dnia 31.12.2018 r. kwotę 1.368,9 tys. zł. 
Prokurator Okręgowy wyjaśniła, iż podjęcie decyzji o najmie pomieszczeń 
zlokalizowanych w Świdniku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej poprzedzone 
zostało analizą możliwości najmu lub nabycia przez Prokuraturę nieruchomości na 
terenie Świdnika, a wybór został dokonany po uzyskaniu zgody Prokuratora 
Generalnego.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 354-368, tom III, str. 34, 40) 

2.1.4. Wydatki majątkowe Prokuratury wyniosły 1.673,8 tys. zł i stanowiły 1,8% 
wydatków ogółem oraz były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2017 r. 
o 1.483,7 tys. zł, tj. o 880,3%. Wzrost tych wydatków wynikał głównie z realizacji 
przez Prokuraturę inwestycji w budynku Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ przy 
ul. Gabriela Narutowicza 32,32 b w Lublinie. W 2018 r. na realizację tego zadania 
wydatkowano 1.638,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 186, 249-259, 260-264) 

Zgodnie z protokołem konieczności oraz ekspertyzą mykologiczno-budowlaną stanu 
technicznego dachu (z dnia 19.02.2018 r.), zleconą przez wykonawcę robót, 
wykonano dodatkowe roboty dekarskie (objęte aneksem nr 1 z dnia 14.09.2018 r. do 
umowy nr PO VII WB 026.52.2017 z 28.12.2017 r.), za które zapłacono (w ramach 
rozliczenia sfinansowanego w dniu 21.12.2018 r.) kwotę 326,8 tys. zł. Zakres tych 
prac obejmował roboty wykonane do października 2016 r. (przez poprzedniego 

                                                      
15  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
16  W trakcie wygłaszania wykładu pracownik przebywał na urlopie.  
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wykonawcę, z którym zerwano umowę17) już wcześniej sfinansowane przez 
Prokuraturę, a konieczność ponownego ich wykonania, zgodnie z załączoną 
ekspertyzą, wynikała m.in. z braku odpowiedniego zabezpieczenia wcześniej (tj. do 
października 2016 r.) wykonanych prac, niewłaściwego wykonania robót 
(nieprawidłowo przygotowane materiały, niezgodność z dokumentacją projektową). 

W zakresie dotyczącym działań zmierzających do odzyskania kwot wydatkowanych 
na pokrycie dachowe wykonane do października 2016 r., Prokurator Okręgowy 
wyjaśniła, że: wykonanie prac dekarskich i poniesione w związku z tym wydatki 
wynikały z konieczności zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji, 
przy czym sytuacja związana z zapłatą za prace dekarskie ma charakter 
tymczasowy, wynikający m.in. z postawy wykonawcy, któremu ostatecznie 
wypowiedziano umowę. Prokuraturze przysługuje roszczenie względem tego 
podmiotu, które obecnie jest przygotowywane. W celu minimalizacji degradacji 
budynku dwukrotnie zlecano wykonywanie doraźnych zabezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 299-345, tom III, str. 33-34) 

2.1.5. Wartość zobowiązań na koniec 2018 r. wyniosła 5.501 tys. zł, w tym 
4.381,6 tys. zł (tj. 79,7%) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Kwota zobowiązań, wykazana 
w sprawozdaniu Rb-28 była zgodna z ewidencją księgową. W 2018 r. w jednostce 
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W 2018 r. Prokuratura Okręgowa nie 
ponosiła kosztów związanych z zapłatą odsetek od nieterminowych płatności. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 247-251) 

2.1.6. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków Prokuratury Okręgowej 
w kwocie 6.411,8 tys. zł (6,8 % wydatków ogółem). Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
i dowodów księgowych, odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym 
Prokuratury. Próba wydatków w kwocie 4.090,1 tys. zł została wylosowana metodą 
monetarną (MUS18), a dobrana celowo wyniosła 2.321,7 tys. zł. Badaniem objęto 
wydatki zaksięgowane w 223 pozycjach: w tym w grupie wydatków majątkowych 
24 dowody na kwotę 1.656 tys. zł, w grupie wydatków bieżących jednostek 
budżetowych 176 zapisów na sumę 4.240,3 tys. zł, w grupie świadczeń na rzecz 
osób fizycznych 23 zapisy na kwotę 515,5 tys. zł. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków – z wyjątkiem 
przypadków przedstawionych w dalszej części wystąpienia, w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości – dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami, w granicach 
kwot określonych w planie finansowym i w prawidłowej wysokości na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych, dostawy, roboty, usługi służące realizacji celów jednostki.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 182-187, 291, 522, tom II, str. 115-117) 

Badanie wydatków pod kątem prawidłowości trybu udzielania zamówień publicznych 
oraz wyłączenia stosowania przepisów upzp przeprowadzono na próbie wydatków 
o łącznej wartości 5.895,3 tys. zł (6,3 % wydatków ogółem Prokuratury). 
W 48 pozycjach wydatki zostały poprzedzone udzieleniem zamówienia publicznego 
na podstawie upzp, z zastosowaniem prawidłowego trybu. W pozostałych 
przypadkach (152) zachodziły przesłanki wyłączenia stosowania upzp.  

 

                                                      
17  Odstąpienie od realizacji w dniu 25.11.2016 r. przez Prokuraturę, na podstawie art. 14 umowy  

nr III F 3031/24/15. 
18  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
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Szczegółowym badaniem objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych, na które wydatki na podstawie zawartych umów wynosiły 3.382,4 tys. zł 
(3,6% wydatków ogółem), z tego udzielone: 
– w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 upzp) na zadanie pn: „Dokończenie 

robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury 
Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 32,32b wraz 
z instalacjami i infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, 
przy użyciu osób, sprzętu i materiałów” (o wartości szacunkowej 9.176,5 tys. zł); 

– w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 upzp) na remont pomieszczeń 
biurowych zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej 
(o wartości szacunkowej 351,5 tys. zł); 

– z wyłączeniem stosowania upzp (na podstawie art. 4 pkt 8 upzp) na remont 
dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Prokuratury przy ul. Chmielnej 
10 w Lublinie (o wartości szacunkowej 61 tys. zł). 

W wyniku badania ww. postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów w zakresie 
wyboru trybu udzielenia zamówienia. W przypadku postępowania, do którego nie 
stosowano upzp stwierdzono, że zachodziły przesłanki wyłączenia stosowania tej 
ustawy. Skontrolowane zamówienia służyły realizacji zadań jednostki. Stwierdzone 
nieprawidłowości w opracowaniu dokumentacji postępowań zostały opisane w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości nin. rozdziału. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 182-184, 389-403, tom II, str. 42-83, 115-152) 

W Prokuraturze opracowano plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
o którym mowa w art. 13a upzp. Prokurator Okręgowy sporządziła i przekazała 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych 
zamówieniach w terminie określonym w art. 98 upzp. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 385-388) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich wynosiły 1.482,5 tys. zł i stanowiły 70,5% 
planu po zmianach. Niższe wykonanie planu wydatków, zgodnie z informacją 
przedstawioną przez Prokuratora Okręgowego w piśmie z dnia 11.12.2018 r.19, 
spowodowane było niewystarczającym zaangażowaniem sił i środków wykonawcy 
robót budowlanych oraz brakiem nadzoru autorskiego ze strony projektantów. 
Wydatki zostały poniesione na roboty budowlane związane z realizacją projektu 
„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32,32b dla potrzeb 
Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie” nr POIS.01.03.01-00-0003/16 
w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na 
podstawie umowy zawartej 09.02.2017, zmienionej aneksem z 07.11.2017 (nr 1) 
oraz z 03.01.2019 (nr 2). Termin realizacji tej umowy określono na 31.12.2019 r., 
przy czym termin wykonania prac budowlanych związanych z tym Projektem, 
określony w umowie z wykonawcą robót zawartą w dniu 28.12.2017 r. upływa 
w dniu 30.06.2019 r. Informacje dotyczące blokady wydatków budżetu środków 
europejskich przedstawiono w pkt. 2.1.1 wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 265-273, tom II, str. 1-41, 99-114) 

 
 

                                                      
19  Pismo znak: PO VII WB 3103.60.2018, dotyczące informacji przedstawionej Prokuratorowi Regionalnego na 

temat niewykorzystania środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. 
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Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków majątkowych Prokuratury 
z budżetu środków europejskich w kwocie 1.482,5 tys. zł (100%), w tym m.in. pod 
kątem prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego. Informacje w tym zakresie 
przedstawiono w pkt. 2.1.6 Wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 389-402, tom II, str. 42-83, 115-117, 139-152) 

Zgodnie z rozliczeniem za 2018 r., stan zaawansowania robót objętych ww. umową 
wyniósł 30%. Prokurator Okręgowy wyjaśniła, że w trakcie prowadzonych bieżących 
wizytacji terenu budowy wykonawca robót oraz nadzór inwestorski zadeklarowały, iż 
termin realizacji umowy nie jest zagrożony. Zaawansowanie robót określone przez 
wykonawcę na koniec lutego 2019 r. wynosi ok. 40%. W ocenie Prokuratury 
zakończenie robót w terminie umownym jest zagrożone z dwóch powodów: braku 
zapewnienia w planie na rok bieżący pełnego finansowania zgodnie z ustaloną 
wartością kosztorysową oraz narastającego sporu z wykonawcą w kwestii uznania 
zasadności wykonania części prac, jako roboty dodatkowe. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 226, tom III, str. 34-35) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Prokurator Generalny, jako dysponent części budżetowej, na podstawie § 8 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym20, zwolnił dysponentów 
środków budżetowych drugiego i trzeciego stopnia z obowiązku ujmowania celów 
i mierników w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu państwa 
oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym.  

Zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce rachunkowości dokonywano kwalifikacji 
wydatków do dwóch funkcji (bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zabezpieczenie 
społeczne i wspierania rodziny), dwóch zadań (strzeżenie praworządności 
i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę oraz świadczenia 
społeczne) oraz trzech podzadań21 i siedmiu działań. W Prokuraturze opracowano 
również mierniki (13) dotyczące realizacji siedmiu celów wskazanych w planie 
działalności Prokuratury Okręgowej, z czego dwa (liczba przeprowadzonych kontroli 
finansowo-gospodarczych oraz liczba zakończonych inwestycji i remontów) 
dotyczyły zwiększenia efektywności wydatkowania środków finansowych. Mierniki te 
zostały zrealizowane w zaplanowanej wartości22. Pozostałe obejmowały cele 
związane z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 2 ustawy Prawo 
o prokuraturze (ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności). 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 149-151, 299-332) 

W umowie o dofinansowanie Projektu nr POIS.01.03.01-00-0003/16 Prokuratura 
Okręgowa została zobowiązana do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 
założonych we wniosku o dofinansowanie. Prokurator Okręgowy podała, że 
wskaźniki w projekcie są monitorowane na bieżąco, tzn. na bieżąco analizowana 
jest zgodność realizacji zadań w projekcie z jego celami, które zostały określone 
poprzez wskaźniki produktu i rezultatu. Natomiast końcowy pomiar wskaźników 
zostanie przeprowadzony podczas Audytu energetycznego ex-post, w ramach 
którego określone zostaną podstawowe parametry energetyczne, określone 
w projekcie jako wskaźniki rezultatu, tj. szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii końcowej, ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej i ilość zaoszczędzonej energii cieplnej oraz jeden ze wskaźników 
                                                      
20  Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm. 
21  Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i poza karnego, realizacja zadań Prokuratora 

Generalnego, uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne. 
22  Plan zakładał przeprowadzenie dwóch kontroli finansowo-gospodarczych oraz realizację dwóch 

inwestycji/remontów.  
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produktu, tj. dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
Pozostałe wskaźniki produktu są monitorowane na podstawie protokołów zdawczo-
odbiorczych określających postęp rzeczowy i finansowy prac wykonawczych (liczba 
zmodernizowanych energetycznie budynków oraz powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji). Audyt zostanie przeprowadzony po oddaniu 
budynku do użytkowania i zakończeniu wszystkich prac. Projekt nie został jeszcze 
zrealizowany i zakończony, stąd wskaźniki produktu i rezultatu w tym momencie są 
na poziome zerowym. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 40-41, tom III, str. 69) 

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

1. W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego 
o wartości szacunkowej 9.176,5 tys23 zł w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ), jak również w umowie z wykonawcą nie zawarto 
wymaganych informacji, o których mowa w art. 142 ust. 5 upzp, dotyczących 
możliwości zmiany umowy w przypadku m.in.: zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przedmiotowym 
postępowaniu żądano także od wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, co 
było niezgodne z art. 26 ust. 6 upzp.  

2. Nierzetelnie przygotowano i udokumentowano postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych z zastosowaniem upzp, to jest: 

 w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, 
na remont pomieszczeń w Białej Podlaskiej (z dnia 24.07.2018r.), w pkt. 2.3 
dotyczącym ustalenia wartości zamówienia wpisano kwotę netto: 
292,9 tys. zł, zamiast 351,5 tys. zł, tj. niezgodnie z notatką z szacowania 
wartości zamówienia z 20.06.2018 r.. Ponadto w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia24 wskazano błędną datę udzielenia zamówienia: 19.07.2018 r. 
zamiast 17.07.2018 r (data podpisania umowy); 

 w ogłoszeniu o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu 
nieograniczonego25 zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury 
Okręgowej w Lublinie (nr 564623 z dnia 4.08.2017 r.) nie zawarto niektórych 
wymaganych informacji (m.in. kryteriów oceny ofert, terminu wniesienia 
wadium i składania ofert, terminu związania ofertą, zmian umowy), przez co 
ogłoszenie to różniło się w tym zakresie od ogłoszenia opublikowanego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zawierało ww. informacje. 
Ponadto, w ogłoszeniu tym określono inną datę realizacji zamówienia 
(30.06.2018 r.) niż wskazaną w SIWZ (30.06.2019 r.).  

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 389-402, tom II, str. 42-83, 139-152) 

Prokurator Okręgowy wyjaśniła m.in., że omyłkowo wskazano kwotę 
292,9 tys. zł (wartość netto umowy) w Protokole z postępowania o udzielenie 
zamówienia, a Prokuratura podejmie działania skutkujące w przyszłości 

                                                      
23  Dokończenie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej 

Lublin-Północ przy ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie, umowa z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 9.492 tys. zł. 
24  Nr 500173690-N-2018 z dnia 24.07.2018 r. 
25  Dokończenie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej 

Lublin-Północ przy ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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niewystępowaniem tego typu omyłek. Również w wyniku pomyłki przy 
skanowaniu nie zamieszczono pełnego ogłoszenia o zamówieniu na roboty 
budowlane realizowanego na podstawie art. 39 upzp i omyłkowo 
w generatorze Biuletynu Zamówień Publicznych wpisano datę realizacji 
zamówienia 30.06.2018 r. zamiast 30.06.2019 r. W dalszej części wyjaśnień 
wskazała, iż istnieją uregulowania ustawowe, nadrzędne w stosunku do 
uregulowań kontraktowych, dlatego nie zamieszczono w projekcie, a tym 
samym w umowie, zapisów o których mowa w art. 142 ust. 5 upzp, ale 
w przypadku ziszczenia się przesłanek ustawowych i konieczności 
waloryzowania stawek, Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą podjąłby 
takie działania. Podała również, iż przekazanie przez wykonawcę odpisu 
z właściwego rejestru nastąpiło z uwagi na powszechną w tym zakresie 
praktykę, która przyspiesza czas prowadzonego postępowania.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 49-52) 

NIK zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 upzp umowa zawarta na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku zmiany: wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bowiem są to 
zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

3. W ramach realizacji zadania pn: „Dokończenie robót budowlanych dotyczących 
przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ przy 
ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie” już w początkowej fazie realizacji umowy26 
wykonawcy zapłacono (w dniu 28 maja 2018 r.) kwotę 307,5 tys. zł, która 
zgodnie z protokołem odbioru robót nr 1/04/2018 z dnia 26.04.2018 r. (za okres 
od dnia 4.01.2018 r.27 do dnia 26.04.2018 r.) dotyczyła pozycji z kosztorysu 
ofertowego „nr 3/346D3-koszty nieujęte, niezbędne do wykonania umowy”. 
W protokole odbioru nie wyszczególniono rodzaju wykonanych prac, za które 
dokonano zapłaty.  
W harmonogramie realizacji robót i kosztorysie ofertowym pozycja ta dotyczyła 
w zdecydowanej większości działań charakterystycznych dla wykonania robót 
budowlanych oraz końcowego etapu realizacji inwestycji (utrzymanie i likwidacja 
placu budowy, likwidacja i utrzymanie zaplecza budowy, obsługa geodezyjna, 
badania laboratoryjne, wykonanie instrukcji użytkowania obiektu, wykonanie 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej, koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, c.o., 
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, serwisy przeglądy, 
konserwacja). Za okres od stycznia do kwietnia 2018 r. (czyli w początkowej 
fazie realizacji umowy) wydatkowano 63,25% środków finansowych 
zaplanowanych na cały okres realizacji umowy.  

(dowód: akta kontroli tom II, str.174 -209, 281-291, 372-375, 379,382,  
tom III, str. 85-88, 162-178) 

                                                      
26  Zgodnie z wpisem w dzienniku budowy, do dnia 26.04.2018 r. zakres przeprowadzonych robót, w części 

nieobjętych kosztorysem, obejmował przede wszystkim (poza pojedynczymi przypadkami robót ujętych 
w kolejnych rozliczeniach) prowadzenie robót przygotowawczych i porządkowych, organizację placu 
budowy. 

27  Przekazanie placu budowy. 
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Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 r.28 wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny 
z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Prokurator Okręgowy wyjaśniła, iż zakres robót wykonanych w ramach 
rozliczenia na kwotę 307,5 tys. zł obejmował: wywiezienie śmieci i gruzu z placu 
budowy oraz z poddasza w części A, przy czym faktu zalegania gruzu i śmieci na 
poddaszu nie można było stwierdzić w trakcie postępowania przetargowego 
(okoliczność ta została stwierdzona po wejściu na budowę i przekuciu otworów), 
prace geodezyjne, wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej dachu, 
oczyszczenie kanału technicznego z gruzu i śmieci oraz „inne”29. Ww. prace nie 
obejmowały swym zakresem robót, za które Prokuratura dokonała odrębnych 
płatności w terminie obowiązywania umowy. Prace te zostały uznane 
i zaakceptowane przez nadzór inwestorski. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 94-97) 

Zdaniem NIK, zakres ww. robót wskazany w złożonych wyjaśnieniach nie 
uzasadniał poniesienia tak dużych nakładów finansowych już na wstępnym 
etapie realizacji zadania. W opinii technicznej dotyczącej kosztów 
uporządkowania placu budowy przy ul. Narutowicza 32, 32b, sporządzonej 
w dniu 28.02.2018 r., na zlecenie wykonawcy robót, oszacowano wartość tych 
prac na kwotę 18,8 tys. zł, w tej kwocie nie skalkulowano wywiezienia śmieci 
i gruzu z poddasza w części A budynku. 
Zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 16.07.2018 r., kosztami uprzątnięcia placu 
budowy w wysokości 10,4 tys. zł (m.in. za wywiezienie kontenerów i części 
gruzu30) obciążono poprzedniego wykonawcę. 
Według szacunku NIK, wartość wywiezienia pozostałego gruzu i śmieci z ww. 
budowy wynosi ok. 35 tys. zł, a koszty pomiarów geodezyjnych ok. 1 tys. zł. 
Wartość robót nie powinna więc przekroczyć 36 tys. zł, a zapłacono wykonawcy 
307,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 372-385, tom III, str. 10-12, 85-88, 114-124) 

4. Niezgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr PO VII WB 026.52.2017 z dnia 
28.12.2017 r., a także opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w Przedmiarach i Kosztorysie Inwestorskim stanowiącym załącznik do SIWZ 
(na wykonanie prac polegających na dokończeniu robót budowlanych 
dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej Lublin – 
Północ w Lublinie przy ul. Narutowicza 32,32b), została zaakceptowana umowa 
1/2018/LUBLIN/A z Podwykonawcą na wykonanie robót tynkarskich.  

W piśmie z dnia 15.10.2018 r. wykonawca robót poinformował Prokuraturę, iż 
w zakres robót ogólnobudowlanych nie wchodzą prace tynkarskie, które są 
częścią robót wykończeniowych, a roboty tego rodzaju należą do grupy 45.1, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
wykazu robót budowlanych31.  

W umowie z wykonawcą wskazano (§ 14 ust. 1 pkt 1), że wykona on osobiście 
roboty ogólnobudowlane. Zgodnie z dokumentacją przetargową (przedmiarem 
robót oraz Kosztorysem Inwestorskim), Prokuratura zdefiniowała przedmiot 

                                                      
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
29  W złożonych wyjaśnieniach, nie przedstawiono kalkulacji wymienionych robót oraz nie sprecyzowano, czego 

dotyczyły prace, określone jako „inne”.  
30  Do wywiezienia pozostało 58,5 m3 z 83,5 m3 gruzu. 
31  Dz.U. z 2016 r. poz. 1125.  
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zamówienia wskazując m.in., że wykonanie prac tynkarskich stanowi element 
robót ogólnobudowlanych.  
Wartość wykonanych przez wykonawcę robót32, wyniosła 85.000 zł, w tym 
z budżetu środków europejskich 72.250 zł. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 174-220, 258-278, 292-298,370-377,386-397) 

Prokurator Okręgowy wyjaśniła, że prace tynkarskie – jako prace 
wykończeniowe, nie mają charakteru ogólnobudowlanego i jako takie mogły 
zostać wykonane siłami podwykonawcy, nie naruszając przy tym postanowień 
zawartej umowy. Uznano zatem, że skoro prace tynkarskie mają charakter 
specjalistyczny, wykończeniowy, to mogą zostać wykonane przez 
podwykonawcę i przyjęto za zasadne złożone w tym zakresie wyjaśnienia, tj., że 
skoro z przepisów o charakterze powszechnym (ustawy i rozporządzenia) wynika 
możliwość zakwalifikowania robót tynkarskich jako robót nie-ogólnobudowlanych, 
i jednocześnie takiej kwalifikacji nie sprzeciwia się cel i istota inwestycji, to 
zaproponowane rozwiązanie można było zaakceptować. W dalszej części 
wyjaśnień podała, że za trafnością takiego stanowiska przemawia 
charakterystyka usług budowlanych zawarta w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD). W jej sekcji F pt. „Budownictwo” znajduje się dział 41 odnoszący się do 
robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, który w swej istocie 
dotyczy właśnie usług o charakterze ogólnobudowlanym. Z kolei w dziale 43 pt. 
„Roboty budowlane specjalistyczne”, w grupie 43.3 „Wykonywanie robót 
wykończeniowych” odnajdujemy klasę 43.31 wraz z podklasą 43.31Z, pn. 
„tynkowanie”. Zatem także i na gruncie przedmiotowej klasyfikacji wyraźnie 
odróżniono roboty ogólnobudowlane od robót specjalistycznych o charakterze 
wykończeniowym, wobec czego wyrażone przez Prokuraturę stanowisko 
zasługuje na aprobatę.  

(dowód: akta kontroli tom III, str. 66-67) 

Analiza SIWZ, przeprowadzona przez NIK wykazała, że w treści tego dokumentu 
nie zawarto odniesienia do przedmiotowego rozporządzenia. Zamawiający sam 
dokonał opisu przedmiotu zamówienia m.in. poprzez przedmiar robót, który 
zawierał podział na branże33, gdzie w ramach branży ogólnobudowlanej 
wymienione zostały prace tynkarskie.  

(dowód: akta kontroli tom II, str. 279-291, 369) 

5.  W ramach realizacji zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej 
dla potrzeb planowanej inwestycji w budynku Prokuratury Rejonowej i Sądu 
Rejonowego w Białej Podlaskiej, ze środków Prokuratury Okręgowej 
wydatkowano 1.845 zł na pokrycie części prac34, dotyczących Sądu (wykonanie 
projektu wykonawczego przebudowy rozdzielni dla potrzeb Sądu Rejonowego 
w Białej Podlaskiej, na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16.05.2018 r. do umowy 
nr PO VII WB 026.9.2018 z dnia 16.04.2018 r.). Pomimo wcześniejszych 
uzgodnień35, kwotą wydatku obejmującą wykonanie tej dokumentacji, Sąd 
obciążono dopiero w dniu 4.03.2019 r., podczas gdy zadanie36 to zostało 
wykonane w dniu 16.08.2018 r. i sfinansowane przez Prokuraturę Okręgową 
w dniu 27.08.2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 84-98) 

                                                      
32  Na podstawie faktur: nr 06/10/2018 z dnia 19.10.2018 r. na kwotę 30 tys., nr 07/10/2018 z dnia 

24.10.2018 r. na kwotę 30 tys. zł., nr 15/11/2018 z dnia 14.11.2018 r. na kwotę: 25 tys. zł.  
33  Branże: ogólnobudowlana, zagospodarowanie terenu, fotovoltaika, sanitarna, elektryczna, niskie prądy. 
34  Wartość całego zadania wyniosła 14.145 zł, w tym część dotycząca Sądu Rejonowego: 1.845 zł.  
35  Pismo Dyrektora Sądu Rejonowego z dnia 9 maja 2018 r. znak: D.3718-147/2018. 
36  Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej klimatyzacji 

w pomieszczeniach Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej. 
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Prokurator Okręgowa wyjaśniła, że w trakcie prowadzonych spotkań roboczych 
Prokuratury Okręgowej i Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w siedzibie obu 
jednostek wspólnie ustalono, iż Prokuratura przeprowadzi postępowanie związane 
z wykonaniem projektu przyłącza, a następnie udzieli wspólnego zamówienia na 
roboty budowlane w przedmiotowym zakresie. Jednakże ustalenia te nie zostały 
zrealizowane, ponieważ w 2018 r. wykonawca realizujący roboty budowlane 
w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej, pomimo wstępnych 
deklaracji, ostatecznie nie podjął się realizacji robót związanych z wykonaniem 
przebudowy rozdzielni głównej w budynku stanowiącym siedzibę obu jednostek. 
Od pierwszych miesięcy 2019 r. Prokuratura nie posiada środków finansowych, 
które mogłaby przeznaczyć na wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zatem mając powyższe na uwadze, w dniu 4.03.2019 r. Prokuratura 
dokonała stosownego obciążenia. Fakt ten nie miał negatywnego skutku dla 
budżetu państwa, gdyż zarówno Sąd i Prokuratura są jednostkami sektora finansów 
publicznych i przedmiotowa nota dotyczy rozliczeń pomiędzy dwoma jednostkami 
budżetowymi. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 43) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w 2018 r. środki finansowe ujęte w planie 
wydatków Prokuratury (94.311,5 tys. zł) zostały wydatkowane na cele służące 
realizacji zadań Prokuratury, przy czym wydatkowanie 307,5 tys. zł było 
niewspółmierne w stosunku do wykonanego zakresu i postępu robót budowlanych. 
Ponadto w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie kwota 
85 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72,3 tys. zł, została poniesiona 
niezgodnie z treścią zawartej umowy. W sposób nierzetelny przygotowano 
i udokumentowano postępowania na wybór wykonawcy robót w Białej Podlaskiej 
oraz przy ul. Narutowicza 32,32b w Lublinie, w tym także z naruszeniem art. 142 
ust. 5 i art. 26 ust. 6 upzp (postępowanie na podstawie art. 39 upzp). W pozostałych 
postępowaniach, do których nie stosowano upzp zachodziły przesłanki wyłączenia 
stosowania tej ustawy.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Prokuraturę rocznych sprawozdań 
jednostkowych 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 planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE), 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy), 

− z wykonania 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).  

W wyniku nieujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów 
budżetowych w kwocie: 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

17 
 

 3.723,75 zł, zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dnia 
3.01.2017 r.37 z klauzulą wykonalności (z 16.11.2017 r.), skierowanej na 
podstawie pisma z dnia 25.04.2018 r. do postępowania egzekucyjnego; 

 2.700 zł, stanowiącej koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz 
Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 
12.10.2017 r. (sygn. akt II CA 396/27), 

została zaniżona kwota należności w rocznym sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r. 
o 6.423,75 zł, a w sprawozdaniu RB-N o kwotę 3.723,75 zł.  

Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27 część należności cywilnoprawnych (232 tys. zł) 
zaliczono do zaległości netto mimo, że nie mogły one być egzekwowane ze względu 
na toczące się postępowanie sądowe.  

Sprawozdania sporządzono terminowo i prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym. Zostały przekazane właściwym adresatom w terminach określonych 
w przepisach rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej38, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych39 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał zgodność sporządzonych 
sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W trakcie kontroli nie 
dokonano korekty sprawozdań.  
(dowód: akta kontroli tom I, str.188, 243-251, 265-270,274-288,298, tom III str. 1-12) 

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

1. W sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r., jako zaległość netto wykazano należność 
w kwocie 187.475,33 zł oraz związane z nią odsetki 44.510,53 zł40, która 
stanowiła należność sporną, objętą postępowaniem sądowym41, a w informacji 
uzupełniającej, przygotowanej do sporządzenia bilansu za 2018 r. Prokuratura 
wykazała, iż są to należności wątpliwe. Było to niezgodne z instrukcją 
sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, 
stanowiącą załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którą (§ 7 ust. 2 pkt 5) 
w kolumnie zaległości wykazuje się należności, których termin płatności minął 
i które mogą być egzekwowane. W przypadku należności cywilnoprawnych 
dochodzonych na drodze sądowej, jako zaległości netto wykazuje się 
należności, co do których zapadł prawomocny wyrok. 

Prokurator Okręgowy wyjaśniła, że instrukcja sporządzania sprawozdań 
budżetowych zawiera listę zamkniętą należności, jakie należy ująć 
w sprawozdaniu RB-27, przy czym nie odnosi się ona do kwestii dochodzenia 
należności na drodze sądowej. 

(dowód: akta kontroli tom I, str.188, 236-238, 465-484, tom III, str. 96) 

2. Pomimo takiego obowiązku, określonego w § 13 ust. 1 pkt 5 instrukcji 
sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia 

                                                      
37  Wyrok z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt II C 665/11), któremu z dniem 16.11.2017 r. została nadana 

klauzula wykonalności, w tym koszty zastępstwa procesowego wyliczone na podstawie rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1804, ze zm.). 

38  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz.U. poz. 109, ze zm.). 

39  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). 

40  Dział 755, rozdział 75505 § 0950 i § 0920. 
41  Do czasu zakończenia kontroli NIK postępowanie nie zostało zakończone.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawozdaniu 
Rb-N za IV kwartał 2018 r. nie wykazano należności w kwocie 4.004,46 zł, za 
zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki w związku z realizacją inwestycji przy 
ul. Narutowicza w Lublinie.  

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 214-215, 243-244) 

Prokurator Okręgowa wyjaśniła, że nieuwzględnienie należności (4 tys. zł) 
wynikało ze sklasyfikowania tych należności przez Prokuraturę jako spornych – 
tak jak należności z tytułu kary umownej. Wyjaśnienia Dyrektora Wydziału 
Administracyjno-Finansowego w sprawie ewidencjonowania należności 
przedstawiono w dalszej części wystąpienia.  

 (dowód: akta kontroli tom III, str. 96) 

3. W ewidencji księgowej jednostki nie ujęto nw. należności z tytułu dochodów 
budżetowych w kwotach:  

 3.723,75 zł, obejmującej należność zasądzoną wyrokiem Sądu z dnia 
3.01.2017 r., z nadaną (16.11.2017 r.) klauzulą wykonalności, skierowaną do 
postępowania egzekucyjnego na podstawie pisma z dnia 25.04.2018 r.  

 2.700 zł, stanowiącej zasądzone koszty zastępstwa procesowego z wyroku 
z dnia 12.10.2017 r., sygn. akt II Ca 396/27, 

co skutkowało zaniżeniem należności w rocznym sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r. 
o kwotę 6.423,75 zł, a w sprawozdaniu Rb-N (za IV kwartał 2018 r.) o kwotę 
3.723,75 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 188, 243-244, tom III, str. 1-24) 

Dyrektor Administracyjno-Finansowy wyjaśnił, iż w Prokuraturze Okręgowej stosuje 
się zasadę, iż w księgach rachunkowych nie księguje się należności wątpliwych42, 
którymi są sprawy w toku, zawieszone lub przekazane i trudne do egzekwowania. 
W momencie otrzymania wpłaty na konto dochodów Wydział Budżetowo-
Administracyjny otrzymuje komplet dokumentów do zaksięgowania i wówczas jest 
robiony przypis należności na przychód i terminowo odprowadzany na konto 
Ministerstwa Finansów.  

Główna Księgowa Prokuratury wskazała, że należności z tytułu zasądzonych 
kosztów zastępstwa procesowego nie zostały ujęte w ewidencji ze względu na 
zawarte umowy i porozumienia z dwiema kancelariami (z dnia 10.03.2016 r. oraz 
18 i 31.07.2018 r.) reprezentującymi w sprawach sądowych Prokuraturę. Podała 
również, że wpłaty wyegzekwowanych z tego tytułu kwot są księgowane zgodnie 
z § 19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 25-26, 100) 

Powyższy sposób postępowania naruszał przepisy art. 4 ust. 1 i art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości43, zgodnie z którymi jednostki 
zobowiązane są m.in. rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz 
wynik finansowy, a księgi rachunkowe prowadzić rzetelnie – w sposób 
odzwierciedlający stan rzeczywisty – i na bieżąco, a także zasadą memoriału 
zapisaną w art. 6 ust 1 powołanej ustawy, zgodnie z którą w księgach rachunkowych 
jednostki należy ująć m.in. wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz 
przychody niezależnie od terminu ich zapłaty. NIK zwraca również uwagę, że 
omawiane wyroki zasądzały zwrot kosztów na rzecz Prokuratury Okręgowej – jako 

                                                      
42  Sprawy sądowe prowadzone w Wydziale Sądowym, współpracującym z Kancelarią Adwokacką w celu 

egzekwowania należności Prokuratury. 
43  Dz.U. z 2019. poz. 351. 
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reprezentanta Skarbu Państwa, i z tego względu powinny być niezwłocznie 
ujmowane w księgach rachunkowych Prokuratury.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje, z wyjątkiem sprawozdań Rb-27 i Rb-N, 
sporządzone przez kontrolowaną jednostkę roczne sprawozdania budżetowe oraz 
w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym. Stwierdzona nieprawidłowość, 
polegająca na nieujęciu w księgach należności w kwocie 6,4 tys. zł, skutkowała 
zaniżeniem należności wykazanych w sprawozdaniach: Rb-27 o 6,4 tys. zł oraz  
Rb-N o 3,7 tys. zł. Ponadto w sprawozdaniu Rb-27 zawyżono zaległości netto 
o 232 tys. zł, w związku z zakwalifikowaniem do nich należności cywilnoprawnych 
uznanych za wątpliwe, które nie mogły być egzekwowane ze względu na toczące 
się postępowanie sądowe. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano należności 
w kwocie 4 tys. zł, przysługującej od wykonawcy inwestycji z tytułu zwrotu opłat za 
media i energię. System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
zgodność sporządzonych sprawozdań z danymi wynikającymi z ksiąg 
rachunkowych. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Dokonanie przypisu w księgach rachunkowych roku 2018 należności w kwocie 
6,4 tys. zł z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. 

2. Dokonanie korekty rocznego sprawozdania Rb-27 oraz sprawozdania Rb-N za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie wykazanych należności, należności pozostałych 
do zapłaty i zaległości (Rb-27) oraz należności wymagalnych (Rb-N). 

3. Przyjmowanie zabezpieczenia wykonania umowy w postaci gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej w pełnej wysokości na cały okres 
obowiązywania umowy o zamówienie publiczne.  

4. Rzetelne przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówień, w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych.  

5. Wzmocnienie nadzoru nad dochodzeniem należności z tytułu dochodów 
budżetowych. 

6. Ponoszenie wydatków zgodnie z treścią zawartych umów i w wysokości 
adekwatnej do zrealizowanego zakresu. 

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. 

 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 
 

20 
 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Lublin, dnia   29 marca 2019 r. 

 
Kontrolerzy: p.o. Dyrektor  

 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Paweł Szafran 
Główny specjalista kontroli państwowej  

 Edward Lis 
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