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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

 

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

 
Areszt Śledczy w Szczecinie1, 
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin. 
 

 

Płk Bogumiła Skorna, Dyrektor Aresztu2 od 2 czerwca 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

 

1. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/13/2019 z 7 stycznia 2019 r. 

2. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/25/2019 z 14 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 4-5) 

 

                                                      
1 Dalej: Areszt. 
2 Dalej: Dyrektor Aresztu. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Aresztu, 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 państwa, w tym efektów 
uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontrola przestrzegania ustalonych limitów wydatków, w tym limitów środków na 
wynagrodzenia, 
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- 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. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej4, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 
Więziennej5. Został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych 
i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych 
i zakładów karnych6. Areszt jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla 
mężczyzn celem wykonywania tymczasowego aresztowania7. 

SW realizuje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny wykonawczy8, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania 
oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem 
wolności. Do podstawowych zadań SW należy m.in.: prowadzenie oddziaływań 
penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia 

                                                      
4 Dalej: SW. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, ze zm. 
6 Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 1996 r. Nr 5, poz. 27; uchylone z dniem 1 września 1998 r. 
7 Ponadto mogą być w nim osadzone osoby z kategorii: kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu, 
tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną; tymczasowo aresztowani i skazani wymagający 
całodobowej opieki lekarskiej; kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego; tymczasowo 
aresztowani i skazani poruszający się na wózku inwalidzkim. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm. 
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wolności oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; wykonywanie 
tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok 
postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; zapewnienie 
w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. 

Areszt dysponuje miejscami zakwaterowania dla 605 osób pozbawionych wolności, 
w tym 111 na terenie szpitala9. Cele i zadania związane z wykonywaniem 
pozbawienia wolności wobec osób osadzonych realizowane są w obrębie dwóch 
oddziałów penitencjarnych. Stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa i jest 
dysponentem III stopnia środków budżetowych. 

W 2018 r. Areszt zrealizował dochody w kwocie 67,1 tys. zł, tj. 291,7% planu po 
zmianach (23 tys. zł). Wykonane wydatki wyniosły 30 866,8 tys. zł, tj. 100% planu po 
zmianach (30 876,2 tys. zł). Areszt nie realizował wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 8, 9, 10, 87-88) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie10 wykonanie planu finansowego 
Aresztu na 2018 r. 

Dochody ujęte w planie finansowym na rok 2018 zrealizowano w 291,7%. 
W Areszcie prawidłowo (w odpowiedniej wysokości) i terminowo ustalano 
i ewidencjonowano należności z tytułu dochodów budżetowych. Zaległości według 
stanu na 31 grudnia 2018 r. były niższe od zaległości na koniec 2017 r. 
Postępowania w sprawie umorzeń należności pieniężnych prowadzone były zgodnie 
z wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono m.in., że wydatki 
objęte badaniem zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych11 
i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego 
wydatkowania środków publicznych. Ustalona nieprawidłowość w zakresie 
wydatków budżetowych nie wpłynęła na obniżenie oceny ogólnej. 

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków 
uzyskano efekty rzeczowe obejmujące m.in: modernizację i rozbudowę instalacji 
monitoringu oraz sygnalizacji alarmowej; dostawę wszechstronnego aparatu do 
badań ultrasonograficznych; remont pomieszczeń szpitala Aresztu – gabinetów 
zabiegowych, sal chorych i poczekalni dla osób niepełnosprawnych. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała (poza przypadkiem zawyżenia 
kwoty należności) roczne sprawozdania Aresztu za 2018 r. Sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. 
Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań budżetowych. 

Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację 
planu finansowego i polegały na: 
- nieterminowym przekazaniu do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
publicznego; 

                                                      
9 Na 14 stycznia 2019 r. w Areszcie osadzonych było łącznie 529 osób pozbawionych wolności, w tym 
230 tymczasowo aresztowanych i 299 skazanych. Stan osadzonych w szpitalu wynosił 53. 
10 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 
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- nieskutecznym monitorowaniu i nieprowadzeniu systematycznej kontroli stanu 
należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, skutkujących ich 
zawyżeniem na koniec 2018 r. o 35 tys. zł. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Areszt w 2018 r. zrealizował dochody w wysokości 67,1 tys. zł, tj. 291,7% kwoty 
planowanej (23 tys. zł), głównie z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
(§ 094 – 31,3 tys. zł) oraz wpływów z różnych dochodów (§ 097 – 22,9 tys. zł). 
Wykonanie wyższe od prognozowanego spowodowane było m.in.: większą liczbą 
wpłat z tytułu wynajmu pokoi gościnnych oraz kserowania dokumentacji medycznej 
osadzonych (§ 083), wyższą kwotą odsetek12 od należności byłych funkcjonariuszy 
SW oraz od kwot dotyczących szkód wyrządzonych przez osadzonych (§ 092) oraz 
wyższą kwotą wpływu pozostałych dochodów – zwrotów należności przez 
zwalniających się ze służby funkcjonariuszy, ze sprzedaży składników majątkowych, 
z tytułu szkód i samouszkodzeń dokonanych przez osadzonych (§ 097). Wykonanie 
dochodów za 2018 r. w stosunku do 2017 r. było niższe o 1,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 11) 

Szczegółowym badaniem objęto próbę 20 dowodów księgowych13 dotyczących 
dochodów budżetowych o łącznej wartości 33,9 tys. zł, co stanowiło 50,5% kwoty 
dochodów zrealizowanych przez Areszt. Badanie przeprowadzono pod względem 
prawidłowości i terminowości ustalania należności z tytułu dochodów budżetowych 
oraz ich ewidencji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Należności wymierzane były 
w odpowiedniej wysokości, określonej w przepisach prawa, decyzji lub umowie 
(porozumieniu). 

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 29-30, 31) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 107,4 tys. zł. 
Dotyczyły one głównie zasądzonych odsetek w związku z zagarnięciem mienia 
przez byłego funkcjonariusza SW, kary umownej od upadłego przedsiębiorstwa 
mięsnego, szkód i samouszkodzeń osadzonych, zwrotu pomocy finansowej z tytułu 
uzyskania lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza SW. Zaległości według stanu 
na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 91,7 tys. zł i były niższe o 7,2 tys. zł, tj. o 7,3% od 
zaległości na koniec 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 95, 96, 99-100) 

Skuteczność i adekwatność podejmowanych w Areszcie działań w celu odzyskania 
zaległości sprawdzono na próbie wszystkich trzech należności z tytułu dochodów 
budżetowych, dla których upłynął termin płatności na łączną kwotę 91,7 tys. zł. 
W badanej próbie, w przypadku dwóch zaległości na kwotę 56,7 tys. zł nie 
stwierdzono nieprawidłowości. W 2018 r. nie wystąpiły przypadki spisania 
należności jako nieściągalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106) 

Zasady postępowania w przypadku ujawnienia szkody wyrządzonej przez 
osadzonych w mieniu Aresztu (m.in. ewidencję spraw szkodowych oraz wydawanie 
decyzji o umorzeniu należności) określono w zarządzeniu nr 59/14 Dyrektora 
Aresztu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie postępowania w przypadku ujawnienia 

                                                      
12 Naliczanych, potrącanych i przekazywanych na rachunek dochodów Aresztu przez właściwe organy 
egzekucyjne. 
13 Dobranych losowo z zastosowaniem metody PPS (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości), 
przy założeniu interwału losowania na poziomie 2%. 

Opis stanu 
faktycznego 
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szkody w mieniu Aresztu wyrządzonej przez osadzonych. W Areszcie w 2018 r. 
umorzono łącznie 74 należności pieniężne14 z tytułu dochodów budżetowych, 
na łączną kwotę 7,1 tys. zł. Nie podejmowano innych działań mających na celu 
zmianę terminu zapłaty należności, tj. nie odraczano i nie rozkładano na raty 
należności pieniężnych. Analiza próby czterech najwyższych kwotowo decyzji 
(spośród 61) dotyczących umorzenia należności pieniężnych na kwotę 2,6 tys. zł 
oraz dwóch (spośród 13) dotyczących spisania szkody w ciężar strat na kwotę 
1,4 tys. zł – wydanych przez Dyrektora Aresztu w 2018 r., wykazała, 
że postępowania prowadzone były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
i przepisami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 114-117, 118-122, 124-125) 

W 2018 r. nie wystąpiły przypadki przedawnienia należności. 
(dowód: akta kontroli str. 123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowość polegająca na niespisaniu 
należności jako nieściągalnej, a której skutkiem było zawyżenie kwot wykazanych 
w sprawozdaniach rocznych Rb-27 za 2017 i 2018 r. – została opisana w pkt V.3. 
(Sprawozdawczość) niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie dochodów. Areszt zrealizował dochody 
w kwocie wyższej od ujętej w planie. W Areszcie prawidłowo (w odpowiedniej 
wysokości) i terminowo ustalano, a także ewidencjonowano należności z tytułu 
dochodów budżetowych. Poza jednym przypadkiem, czynności podejmowane 
w celu odzyskania należności były skuteczne i adekwatne do ich wielkości. 
Prawidłowo umarzano należności pieniężne, nie wystąpiły przypadki 
ich przedawnienia. 

2. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa Areszt zrealizował w kwocie 30 866,8 tys. zł, co stanowiło 
100% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek wydatków 
o 1 258,5 tys. zł, tj. o 3,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 87-88) 

W Areszcie plan wydatków na 2018 r. został zwiększony o kwotę 855,7 tys. zł 
z rezerwy celowej poz. 64 – Środki na modernizację Służby Więziennej (część  
37-Sprawiedliwość, dział 755-Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75512-
Więziennictwo), z tego w § 4000 – 6 tys. zł15, § 4290 – 509,7 tys. zł16 i § 6060  
– 340 tys. zł17. 

Środki przeznaczono (stosownie do decyzji Ministra Finansów18) na realizację zadań 
związanych z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”19, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie 
w odpowiedni sprzęt oraz poprawę warunków pełnienia służby przez 
funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych więziennictwa.  

                                                      
14 Z tego w 61 przypadkach Dyrektor Aresztu wydała decyzje o umorzeniu należności na łączną kwotę 4,4 tys. zł 
i w 13 przypadkach decyzje o spisaniu szkody w ciężar strat na łączną kwotę 2,7 tys. zł. 
15 Przedsięwzięcie nr 8 – Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności. 
16 Przedsięwzięcie nr 10 – Zmiana systemu zatrudnienia personelu medycznego. 
17 Przedsięwzięcie nr 3 – Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu 
ratowniczo-pożarniczego (200 tys. zł) i przedsięwzięcie nr 9 – Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób 
pozbawionych wolności (140 tys. zł). 
18 Nr MF/FS2.4143.3.8.2018.MF.819 z 6 kwietnia 2018 r. 
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 2176. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zmiany planu finansowego Aresztu dokonał 10 kwietnia 2018 r. Dyrektor Okręgowy 
SW w Szczecinie. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33) 

W 2018 r. nie zwiększano planu wydatków Aresztu środkami z rezerwy ogólnej. 
Badaniem kontrolnym objęto20 wykorzystanie środków z rezerwy celowej na zakup 
aparatu ultrasonograficznego do Szpitala Aresztu w ramach przedsięwzięcia nr 9 
za kwotę 140 tys. zł (tj. 16,4% kwot zwiększających plan wydatków Aresztu 
środkami z rezerw celowych). Środki otrzymane z rezerwy wykorzystano w 100% 
zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 2018 r. w wysokości 
3 571 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach (3 578,1 tys. zł). 

Wykonane w 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 26 929,6 tys. zł, tj. 100% planu po 
zmianach i były wyższe niż w 2017 r. o 0,9 tys. zł. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% planu po zmianach, tj. w kwocie 
366,2 tys. zł. Założone na 2018 r. efekty zostały osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 57) 

Przeciętne zatrudnienie21 w 2018 r. wyniosło 287 osób i w porównaniu do stanu 
w 2017 r. (284) było wyższe o trzy osoby, co w szczególności było wynikiem 
dodatkowego zatrudnienia funkcjonariuszy z jednostek zamykanych w okręgu 
szczecińskim. 

W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o 709,2 tys. zł (tj. o 3,3%) 
w porównaniu do 2017 r. (z kwoty 16 140,3 tys. zł do kwoty 16 849,5 tys. zł). Wzrost 
wynagrodzeń w 2018 r. spowodowany był głównie podwyżką dodatków służbowych 
w korpusach (podoficerskim, chorążych i oficerskim) oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach strażników: w statusie zatrudnienia 
10 – funkcjonariusze (o 733,4 tys. zł) przy spadku wynagrodzenia w statusie  
01 – pozostali pracownicy (o 24,2 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w 2018 r. wyniosło 4 892,4 zł i w porównaniu z 2017 r. było wyższe o 156,4 zł 
(o 3,3%). 

Według danych wykazanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania 
planu wydatków, kwoty wydatków na wynagrodzenia nie zostały przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

Wydatki na nagrody wyniosły w 2018 r. łącznie 773,9 tys. zł. 
(dowód: akta kontroli str. 47) 

Zobowiązania Aresztu na koniec 2018 r. wyniosły 1 687,6 tys. zł i były niższe niż 
kwota zobowiązań na koniec 2017 r. łącznie o 70,7 tys. zł. 

Główną pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu nagród rocznych dla 
funkcjonariuszy SW (§ 4070) na kwotę 1 136,4 tys. zł (tj. 67,3% ogółu zobowiązań), 
a także: usług medycznych (§ 4290) – 159,2 tys. zł i zakupu energii (§ 4260) – 
131 tys. zł. Na koniec 2017 i 2018 r. Areszt nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

W 2018 r. w Areszcie nie wystąpiły przypadki naliczenia i wypłacenia odsetek od 
nieterminowych płatności zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 92-93, 94) 

                                                      
20 Dobór losowy. 
21 W przeliczeniu na pełne etaty. 
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Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 3 556,3 tys. zł 
(148 dowodów księgowych), tj. 11,5% wydatków Aresztu w 2018 r.22. 

Doboru próby wydatków23 dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym 
wydatkom budżetowym. Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS24). 
Badaniem objęto 144 zapisy księgowe odpowiadające pozapłacowym wydatkom na 
kwotę ogółem 2 527,7 tys. zł (8,2% wydatków), w tym kwota wydatków majątkowych 
wyniosła 176,8 tys. zł. Areszt nie realizował wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

Próba wydatków dobranych celowo wyniosła 1 028,6 tys. zł i obejmowała dostawę 
produktów leczniczych do Apteki Aresztu, zakup aparatu ultrasonograficznego do 
Szpitala Aresztu oraz dostawę worków na odpady komunalne, ręczników 
papierowych i środków czystości. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 15-18, 19, 39-45, 46) 

Plan zamierzeń na rok 2018 (dane o charakterze informacyjnym, stanowiące 
założenia kwotowe podlegające zmianom) oraz plan postępowań na rok 2018, 
sporządzone 13.03.2018 r. - zostały zatwierdzone przez Dyrektora Aresztu. 

W 2018 r. w Areszcie przeprowadzono – według przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych25 – 12 postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na łączną kwotę 1 995,6 tys. zł netto (2 158,5 tys. zł brutto). 
W wyniku analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
produktów leczniczych do Apteki Okręgowej-Zakładowej Aresztu, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 761,2 tys. zł netto 
(822,7 tys. zł brutto)26, nie stwierdzono27 naruszeń przepisów ustawy pzp (poza 
przekazaniem z opóźnieniem Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informacji 
o udzielonym zamówieniu). 

Udzielono również dwóch zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro28 na łączną kwotę 53,6 tys. zł netto 
(66 tys. zł brutto), z tego na dostawę worków na odpady komunalne oraz ręczników 
papierowych typu ZZ (16,2 tys. zł netto, 20 tys. zł brutto) i na dostawę środków 
czystości (37,4 tys. zł netto, 46 tys. zł brutto). Postępowania o udzielenie 
ww. zamówień przeprowadzono zgodnie z zasadami udzielania zamówień 

                                                      
22 Kwota wydatków ogółem Aresztu wynosiła 30 866,8 tys. zł. 
23 Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami 
równoważnymi fakturom i stanowiących podstawę płatności w 2018 r. oraz odpowiadających tym dokumentom 
zapisów księgowych. W celu wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie 
elektronicznej, wszystkich pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1.01. do 31.12.2018 r. Spośród 
ww. pozycji operacji wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze względu 
na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł) oraz zapisów 
objętych badaniem celowym (poza MUS). 
24 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
25 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: pzp. 
26 Kwota wydatków w 2018 r. – 680,7 tys. zł. 
27 W toku kontroli NIK, w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu 
monitoringu kamerowego CCTV do Aresztu: ustalono i udokumentowano faktyczną datę ustalenia wartości 
zamówienia (postępowanie D/Kw.2232.12.2018); zweryfikowano błędne daty ustalenia wartości zamówienia 
w protokołach postępowania i wniosku o wyrażenie zgody na realizację zamówienia (postępowania 
D/Kw.2232.08.2018 i D/Kw.2232.11.2018). 
28 Powyżej 6 tys. euro. 
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publicznych w Areszcie (określonymi zarządzeniem nr 5/17 Dyrektora Aresztu z dnia 
27 stycznia 2017 r.)29. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 21-22, 23-27, 28, 34-38, 66-67, 68-81, 89-90) 

W wyniku poniesionych nakładów finansowych w Areszcie uzyskano efekty 
rzeczowe obejmujące m.in: modernizację i rozbudowę instalacji monitoringu oraz 
sygnalizacji alarmowej; dostawę wszechstronnego aparatu do badań 
ultrasonograficznych; remont pomieszczeń szpitala Aresztu – gabinetów 
zabiegowych, sal chorych i poczekalni dla osób niepełnosprawnych. Zakupy i usługi 
remontowo-budowlane były zgodne z zakresem rzeczowym planu wydatków 
na 2018 r. i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 59, 60, 85-86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę produktów 
leczniczych do Apteki Okręgowej - Zakładowej Aresztu przekazano Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej 13.06.2018 r., tj. 34 dni od dnia30 zawarcia umów 
w sprawie zamówienia publicznego. Było to niezgodne z terminem określonym 
w art. 95 ust. 2 pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Zastępca Dyrektora Aresztu wyjaśnił m.in.: „przekroczenie terminu wynikło z faktu, 
iż wszystkie umowy zawarte w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty zostały 
przesłane do wykonawców drogą pocztową celem ich podpisania. Z chwilą kiedy 
wróciły podpisane do jednostki, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało 
przesłane do Dziennika (…). Powyższa praktyka związana jest z faktem, iż firmy, 
których oferty wygrały w postępowaniu przetargowym są spoza Szczecina. Wysłanie 
umowy za pomocą poczty jest dużym udogodnieniem dla obu stron umowy”. 

(dowód: akta kontroli str. 51, 52) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wydatków określonych 
w planie finansowym Aresztu na 2018 r. Zostały one poniesione z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych. Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca 
nieterminowego przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego miała 
charakter incydentalny i nie wpłynęła na obniżenie tej oceny. 

3. Sprawozdawczość 

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

 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), 

 w wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego31 (Rb-33), 

                                                      
29 Zarządzeniem Dyrektor określił zasady udzielania zamówień publicznych w Areszcie. W zarządzeniu zawarto 
postanowienia dotyczące m.in.: stałej komisji przetargowej, regulaminu pracy komisji przetargowej (powołanie, 
obowiązki, zadania i organizacja pracy), regulaminu udzielania zamówień publicznych (wniosek o udzielenie 
zamówienia, zasady udzielania zamówień, ogłoszenia, wybór najkorzystniejszej oferty, umowa, zasady 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro). 
30 10 maja 2018 r. 
31 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. 
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 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). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej (kwoty należności wykazane w sprawozdaniach Rb-27 za lata 2017-2018 
były zgodne z ewidencją księgową, ale niezgodne ze stanem faktycznym). 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 53-54, 55, 56, 61, 62-63, 64-65, 82, 83, 84) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość: 

W Areszcie nieskutecznie monitorowano i nie prowadzono systematycznej kontroli 
stanu należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów budżetowych, których termin 
płatności upłynął32. Skutkiem tego, pomimo zakończenia 12.07.2017 r. 
postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa mięsnego (dłużnika) z jego 
wniosku: 

- w ewidencji księgowej Aresztu ujęto w roku 2017 i 2018 i nie spisano jako 
należności nieściągalnej – niezgodnie ze stanem faktycznym – zaległości netto 
w kwocie 35 012 zł, stanowiącej karę umowną za odstąpienie od umowy; 

- w sprawozdaniach rocznych Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za 
lata 2017-2018, niezgodnie ze stanem faktycznym, zawyżono kwoty należności 
o 35 012 zł. 

Kwota 35 012 zł stanowiła karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem 
10.07.2012 r. od umów zawartych 2 i 7.05.2012 r. z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosił wykonawca. 

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 99, 101-102, 107-108, 109, 110, 111, 112, 113) 

Stosownie do dyspozycji art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości33, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 
w odniesieniu do należności wyszczególnionych w tym przepisie (w szczególności 
od dłużników postawionych w stan upadłości). Natomiast należności nieściągalne 
zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość (art. 35b ust. 3 tej 
ustawy). 

Powyższe było również niezgodne z zasadami sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetu państwa (zawyżono wartości w kolumnach 
„należności pozostałe do zapłaty, ogółem”, „w tym zaległości netto” sprawozdań  
Rb-27), określonymi odpowiednio w § 9 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej34 
oraz § 7 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej35. 

 

                                                      
32 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Areszcie wykazano trzy zaległości netto. 
33 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm. 
35 Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm. 
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Dyrektor Aresztu wyjaśniła: „(…) Przez okres prowadzenia postępowania 
upadłościowego wierzytelność ta była monitorowana przez Areszt (…). Nie została 
„zdjęta” z ewidencji księgowej Aresztu w 2017 i 2018 r. i nie spisana jako należność 
nieściągalna, ponieważ koniecznym warunkiem do spisania tej wierzytelności było 
uzyskanie postanowienia Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego 
obejmującego likwidację majątku. Pomimo ukończenia postępowania 
upadłościowego 12.07.2017 r. Areszt (…) nie otrzymał z Sądu informacji 
o zakończeniu postępowania (…). Z informacji uzyskanej z Sądu wynika, że 
postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego nie zostało przesłane 
wierzycielowi z urzędu, ponieważ w tym zakresie niezbędne jest złożenie wniosku 
o jego doręczenie. (…) w celu ujęcia w księgach rachunkowych ww. wierzytelności 
jako należności nieściągalnej. Areszt wystąpił do sądu z wnioskiem o doręczenie 
postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego”. 

(dowód: akta kontroli str. 126-127, 128) 

Areszt nie przedstawił dokumentu potwierdzającego monitorowanie sytuacji 
finansowej dłużnika postawionego w stan upadłości lub wskazującego na istniejące 
prawdopodobieństwo zapłaty należności przez to przedsiębiorstwo. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
kontrolowanej jednostki (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny kontrolę prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań. Wyżej 
wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stwierdzona nieprawidłowość 
skutkująca zawyżeniem o 35 tys. zł (na koniec 2018 r.) należności Skarbu Państwa 
z tytułu dochodów budżetowych, nie wpłynęła na obniżenie oceny. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie ustawy o NIK, wnosi o wzmocnienie nadzoru nad działaniami 
dotyczącymi: 

1) przekazywania do publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, 

2) bieżącej kontroli stanu należności Skarbu Państwa z tytułu dochodów 
budżetowych. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 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. 

 

 

Szczecin,   29    marca 2019 r. 
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