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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 88 budżetu państwa jest Prokurator Generalny, któremu 
bezpośrednio podlega dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia  
– Prokurator Krajowy. Prokurator Generalny ustanowił także 11 dysponentów 
środków budżetu państwa drugiego stopnia bezpośrednio podległych 
dysponentowi części 88 – prokuratorów regionalnych. Dysponentom drugiego 
stopnia bezpośrednio podlegało 46 prokuratorów okręgowych – dysponentów 
środków budżetu państwa trzeciego stopnia. 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. Zgodnie 
z art. 16 ww. ustawy powszechnymi jednostkami organizacyjnymi są: 
Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne (dalej: PR), prokuratury 
okręgowe (dalej: PO) i prokuratury rejonowe.  

W ramach części 88 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami  
– zadania z zakresu strzeżenia praworządności i czuwania nad ściganiem 
przestępstw przez prokuraturę. 

W 2020 r. w części 88 dochody wyniosły 14 002,6 tys. zł (0,003% ogółu 
dochodów budżetu państwa), wydatki budżetu państwa zrealizowano 
w wysokości 2 914 687,8 tys. zł (0,58% ogółu wydatków budżetu państwa), 
a budżetu środków europejskich w kwocie 42 256,1 tys. zł (0,05% ogółu 
wydatków budżetu środków europejskich). 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich realizowanych przez poszczególnych 
dysponentów oraz ich procentowy udział w zrealizowanych wydatkach 
w części 88 zostały przedstawione w załączniku 5.1 do niniejszej informacji.  

W kontrolowanych jednostkach prokuratury w 2020 r. zostały zrealizowane 
dochody w łącznej kwocie 1760,5 tys. zł (tj. 12,6% dochodów w części 88), 
wydatki budżetu państwa w wysokości 349 196,2 tys. zł (tj. 12% wydatków 
budżetu państwa zrealizowanych w części 88) oraz wydatki budżetu środków 
europejskich w kwocie 39 714 tys. zł (tj. 94% wydatków budżetu środków 
europejskich zrealizowanych w części 88). 

Wykaz jednostek objętych kontrolą wraz z ocenami kontrolowanej działalności 
stanowi załącznik nr 5.2 do Informacji.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
2  Dz. U. z 2021 r. poz. 66. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2020, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 88 
 – Powszechne jednostki 
organizacyjne prokuratury 
oraz dokonanie oceny 
wykonania planów 
finansowych jednostek 
finansowanych w ramach 
tej części budżetu państwa. 

Zakres kontroli 

1. Realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich. 

2. Sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych. 

3. System kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań. 

4. Nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych1 (dalej ufp), 
w tym nadzór nad 
wykonaniem planów 
finansowych podległych 
jednostek. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostki kontrolowane  

Pięć jednostek 
organizacyjnych 
prokuratury:  
Prokuratura Krajowa,  
PR w Rzeszowie 
i Szczecinie  
oraz PO w Rzeszowie 
i Szczecinie. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
za 2020 r. w części 88 przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora 
Krajowego, Prokuratorów Regionalnych w Rzeszowie i Szczecinie oraz 
Prokuratorów Okręgowych w Rzeszowie i Szczecinie4.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację planu wydatków 
budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w części 88.  

Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2 914 687,8 tys. zł, 
co stanowiło 100% planu po zmianach. Wydatki budżetu środków 
europejskich zrealizowano w wysokości 42 256,1 tys. zł (tj. 98,5% planu po 
zmianach). Wydatki te poniesiono na realizację przez jednostki prokuratury 
projektów w ramach Programów Operacyjnych 2014–2020: Polska Cyfrowa, 
Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Badanie w kontrolowanych jednostkach (będących dysponentami III stopnia) 
1,9% wydatków budżetu państwa i 69% wydatków budżetu środków 
europejskich poniesionych w części 88 wykazało, że wykorzystano je na 
zadania służące celom jednostek i poza niżej wymienionym przypadkiem, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na wydatkowaniu za realizowane usługi kwoty 4,6 tys. zł według 
stawek niezgodnych z postanowieniami czterech umów. W Prokuraturze 
Okręgowej w Szczecinie stwierdzono również nieprawidłowość polegającą na 
niewydawaniu przez prokuratorów rejonowych postanowień o przyznaniu 
wynagrodzenia biegłym i tłumaczom w przypadkach, gdy wynagrodzenie było 
należne w całości, co było działaniem nielegalnym. 

Ponadto w Prokuraturze Krajowej stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
braku daty odbioru dostawy, usługi, odbioru jakościowego w protokołach 
odbioru dotyczących trzech faktur za realizację umów, a w Prokuraturze 
Regionalnej w Rzeszowie nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnej weryfikacji 
formalno-rachunkowej dowodów księgowych. 

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie stwierdzono nieprawidłowość 
dotyczącą zwłoki w publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na realizację 
planów finansowych kontrolowanych prokuratur. 

Dysponent części 88 zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 88, m.in. dokonując 
okresowych ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków, jak również 
realizując czynności kontrolne w jednostkach podległych. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 88 – Powszechne 
jednostki organizacyjne prokuratury i sprawozdań jednostkowych Prokuratora 
Krajowego, Prokuratorów Regionalnych w Rzeszowie i Szczecinie oraz 
Prokuratorów Okręgowych w Rzeszowie i Szczecinie. Roczne sprawozdania 
budżetowe za 2020 r. oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2020 r. zostały sporządzone terminowo oraz 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, 
a wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania ww. sprawozdań. 

                                                           
4  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 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. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 88 – Powszechne 
jednostki organizacyjne 
prokuratury  
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Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 88 – Powszechne 
jednostki organizacyjne prokuratury przedstawiona została w załączniku 5.3 
do  Informacji  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 88 – 
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury została 
ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20205 dochody w części 88 zostały zaplanowane w wysokości 
12 074 tys. zł. Zrealizowane w 2020 r. w części 88 dochody wyniosły 14 002,6 tys. zł i były wyższe 
o 16% od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz wyższe o 5,4% od dochodów 
zrealizowanych w 2019 r. Wyższa realizacja planu dochodów wynikała ze zdarzeń, których nie 
można było przewidzieć na etapie planowania, w tym w szczególności z naliczonych kar umownych 
oraz wyższych wpływów ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych prokuratorom 
na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Głównym źródłem dochodów były wpływy z tytułów 
spłat ww. pożyczek (8878,1 tys. zł), odsetek od wypłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych 
prokuratorom (1769 tys. zł) oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (1609 tys. zł). 

Dochody Prokuratury Krajowej wyniosły 613 tys. zł, tj. 152,1% kwoty planowanej i stanowiły 4,4% 
dochodów w części 88. Uzyskano je głównie ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych 
prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych (60,1% ogółu dochodów Prokuratury 
Krajowej). Wyższa realizacja planu dochodów wynikała ze zdarzeń, których nie można było 
przewidzieć na etapie planowania, w tym w szczególności z wyższych niż planowano wpływów 
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych 
prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. W porównaniu do 2019 r. zrealizowane 
dochody były niższe o 15,4%, co wynikało głównie z niższej niż w 2020 r. kwoty wpływów ze spłat 
ww. pożyczek oraz wpływów z różnych dochodów.  

Dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5.4 do Informacji. 

3.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY 

Na koniec 2020 r. w części 88 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 15 601,2 tys. zł, 
z czego zaległości stanowiły kwotę 12 612,2 tys. zł. W porównaniu do stanu z końca 2019 r. 
należności pozostałe do zapłaty ogółem były wyższe o 8,3% (tj. o 1193,7 tys. zł), a zaległości wyższe 
o 8,7% (tj. o 1008,8 tys. zł). Zaległości dotyczyły głównie wpływów z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów (9971,4 tys. zł, tj. 79,1% ogółu zaległości), jak i wpływów z pozostałych 
odsetek (2378,2 tys. zł, tj. 18,9% ogółu zaległości).  

W objętych kontrolą NIK jednostkach organizacyjnych prokuratury wystąpiły na koniec 2020 r. 
zaległości w kwocie 10 642,9 tys. zł (w tym zaległości Prokuratury Krajowej stanowiły kwotę 
10 170,3 tys. zł), tj. 80,6% ogółu zaległości w części 88. Główną pozycję zaległości stanowiły 
naliczone w 2016 r. przez Prokuraturę Krajową kary umowne w wysokości 8 012,9 tys. zł z tytułu 
niezrealizowania zobowiązań umownych (usługi gwarancyjnej) oraz należne odsetki. W odniesieniu 
do tych zaległości toczy się postępowanie komornicze. 

Dysponent części 88 sprawował nadzór i kontrolę realizacji budżetu zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, 
m.in. poprzez dokonywanie okresowych analiz (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) wykonania 
budżetu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, obejmujących w szczególności 
m.in. realizację planu dochodów (i stan należności). Stan należności pozostałych do zapłaty 
(i zaległości netto) oraz prawidłowość pobierania dochodów były w 2020 r. monitorowane przez 
                                                           
5  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571 ze zm.). 
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dysponenta części poprzez analizę sprawozdań budżetowych. Poziom należności pozostałych 
do zapłaty, w tym zaległości, był przedmiotem analiz w ramach kwartalnych ocen wykonania 
budżetu prokuratury. Ponadto, w ramach nadzoru i kontroli w 2020 r., kontrolerzy z Biura Budżetu 
i Majątku Prokuratury przeprowadzili na podstawie planu kontroli na rok 2020 kontrole w zakresie 
realizacji, dokumentowania i ewidencjonowania dochodów budżetowych w trzech jednostkach 
prokuratury. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa na rok 2020 w części 88 zostały zaplanowane w wysokości 
2 915 310 tys. zł. Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki zostały zmniejszone o kwotę ogółem 
461,2 tys. zł, tj. do wysokości 2 914 848,8 tys. zł. Zmiany planowanej pierwotnie kwoty wydatków 
wynikały: 

− ze zmniejszenia planu wydatków części 88 decyzjami Ministra Finansów o kwotę 14 298,4 tys. zł 
(kwota zablokowanych wydatków w części); 

− ze zwiększenia budżetu środkami z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 13 837,2 tys. zł6 
z przeznaczeniem m.in. na: finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", realizację projektu pn. „Rozwój systemu 
digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, na realizację przedsięwzięć 
pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy 
ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej 
we Wrocławiu" oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla 
potrzeb Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Zrealizowane w 2020 r. w części 88 wydatki wyniosły 2 914 687,8 tys. zł, co stanowiło 100% planu 
po zmianach. W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 259 764,6 tys. zł (tj. o 9,8%), 
który wynikał głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), uposażenia 
prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także na koszty postępowań 
prokuratorskich. Dominującą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
(65,2% ogółu wydatków w części 88), uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia 
rodzinne (13,2%), koszty postępowań prokuratorskich (9,5%) oraz zakup materiałów i usług (7,4%). 

Zrealizowane przez Prokuraturę Krajową (dysponent III stopnia) wydatki wyniosły 194 617,8 tys. zł 
(tj. 6,8% wydatków w części 88), co stanowiło 100% planu po zmianach. W porównaniu do roku 
2019 nastąpił spadek wydatków o 11 897,1 tys. zł (tj. o 5,8%), wynikający przede wszystkim 
z zakończenia w marcu 2020 r. zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji budynku przy 
ul. Postępu 3 w Warszawie na potrzeby Prokuratury Krajowej. 

Prokurator Generalny, na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych, dokonał trzykrotnie w grudniu 2020 r. blokady planowanych wydatków 
budżetu państwa w łącznej kwocie 14 362,2 tys. zł (tj. 0,5% kwoty planu po zmianach), w tym 
1964,1 tys. zł dotyczyło wydatków Prokuratury Krajowej (dysponenta III stopnia). Blokad dokonano 
niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek je uzasadniających. Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej decyzją z 30 grudnia 2020 r. dokonał zmian w budżecie cz. 88, zmniejszając planowane 
wydatki o 14 298,4 tys. zł. Jako podstawę tej decyzji wskazano art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych7 
oraz art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw8. W uzasadnieniu decyzji 

                                                           
6  Po uwzględnieniu korekt decyzji Ministra Finansów. 
7  Dz. U. poz. 1842 ze zm. 
8    Dz. U. poz. 568 ze zm. 
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wskazano, że zablokowane środki zostały przeniesione do rezerwy celowej poz. 75 „Rezerwa na 
wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. 

Struktura zrealizowanych wydatków w części 88, według grup ekonomicznych, kształtowała się 
następująco: 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych9 (84%),  

− wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (13,3%), 

− wydatki majątkowe10 (2,7%). 

Limity wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie zostały przekroczone. 

Dane dotyczące wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5.5 do Informacji. 

Z przyznanej z rezerw celowych budżetu państwa kwoty 13 837,2 tys. zł wykorzystano 
13 777,3 tys. zł, tj. 99,6%. Środki te przeznaczone zostały m. in. na: finansowanie zadań związanych 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19" w kwocie 
(6564 tys. zł), realizację projektu pn. „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań 
przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014–2020 w kwocie (6621,3 tys. zł), na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności 
publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu" oraz „Przebudowa 
i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla potrzeb Prokuratury Rejonowej  
Lublin-Północ w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014–2020 w kwocie (257,6 tys. zł). Z przyznanej Prokuraturze Krajowej z rezerw celowych kwoty 
8486,3 tys. zł, wykorzystano w 2020 r. 8426,4 tys. zł, tj. 99,3%.  

Szczegółowym badaniem objęto wykorzystanie przez skontrolowane jednostki organizacyjne 
prokuratury11 środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 6642,9 tys. zł (tj. 76,7% ogółu 
zwiększeń wydatków tych jednostek środkami z rezerw celowych oraz 48% środków pochodzących 
z rezerw celowych w części 88), w tym z rezerwy celowej pn. Rezerwa na realizację projektów 
współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy 
bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także 
rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej (poz. 8), na realizację projektu pn. „Rozwój systemu 
digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 w kwocie 6207,2 tys. zł, na realizację projektu 
„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla potrzeb Prokuratury Rejonowej 
Lublin-Północ w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014–2020 w kwocie 257,6 tys. zł, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19" w kwocie 178,1 tys. zł.  

NIK stwierdziła, że środki te zostały wykorzystane w 99,2% (w kwocie 6633,1 tys. zł) i zgodnie 
z przeznaczeniem. 

W części 88 nie wystąpiły wydatki, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2020 r. w części 88 wyniosły 2 446 815,5 tys. zł 
(łącznie ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE w kwocie 1319,2 tys. zł), 
tj. 100% planu po zmianach i były o 252 196,7 tys. zł, tj. o 11,5%, większe niż w 2019 r. Wzrost ten 
dotyczył przede wszystkim dominujących pozycji w tej grupie wydatków, tj. wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi (77,7% ogółu wydatków bieżących jednostek budżetowych w części 88) oraz kosztów 
postępowań prokuratorskich (11,3%).  

Zrealizowane przez Prokuraturę Krajową wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 
130 345,1 tys. zł (łącznie ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE w kwocie 
1297,2 tys. zł), co stanowiło 100% planu po zmianach. W porównaniu do wydatków zrealizowanych 
w roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 14 244,3 tys. zł, tj. o 12,3%. Dominującą pozycję w tej 
grupie wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. 

                                                           
  9  Wraz ze współfinansowaniem. 
10  Wraz ze współfinansowaniem. 
11  Tj. Prokuraturę Krajową, Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, Prokuraturę 

Okręgową w Rzeszowie i Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. 
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W związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w 2020 r. w cz. 88 poniesiono wydatki w wysokości 
8243,1 tys. zł12 (w tym 6 564 tys. zł w ramach rezerwy celowej13).  

Wydatki Prokuratury Krajowej – dysponenta III stopnia w 2020 r. w związku ze zwalczaniem 
pandemii COVID-19 wyniosły 2193,9 tys. zł (w tym w ramach rezerwy celowej 1762,9 tys. zł) 
i zostały poniesione m.in. na zakup środków ochrony osobistej (481,7 tys. zł), dezynfekcję 
pomieszczeń oraz płyny i urządzenia do dezynfekcji (517,7 tys. zł), 151 szt. komputerów 
przenośnych ze stosownym oprogramowaniem (816,8 tys. zł), urządzenia i oprogramowanie do 
wideokonferencji (351,7 tys. zł). 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 88 wyniosło 14 396 osób (w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych). W porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. było ono wyższe 
o 241 osób. Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za IV kwartał 2020 r. 
wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1 780 928,1 tys. zł. W porównaniu do wydatków 
na wynagrodzenia zrealizowanych w 2019 r. wzrosły one o 195 569,3 tys. zł, tj. o 12,3%. Nie została 
przekroczona kwota wydatków na wynagrodzenia określona w planie finansowym (po zmianach). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w części 88 w 2020 r. wyniosło 10 309,2 zł i było 
wyższe o 975,9 zł, tj. o 10,5% niż w 2019 r. Wynikało to głównie ze zwiększenia kwoty bazowej 
wyliczenia podstawy wynagrodzenia prokuratora, od której ustalana jest również wysokość 
zarobków asesorów; wzrostu wynagrodzeń prokuratorów w związku z nabyciem uprawnień do 
kolejnej stawki awansowej, a także z podwyżek wynagrodzeń w wyniku realizacji postanowień 
Porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości  
– Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników 
Sądów i Prokuratury. 

Przeciętne zatrudnienie w Prokuraturze Krajowej w 2020 r. wyniosło 378 osób (w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych). W porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. było ono wyższe 
o 17 osób. Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za IV kwartał 2020 r. 
wydatki na wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej wyniosły 67 505,4 tys. zł, tj. 99,6% planu po 
zmianach. W porównaniu do wydatków na wynagrodzenia zrealizowanych w 2019 r. wzrosły one 
o 8979 tys. zł, tj. o 15,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło 14 859,9 zł 
i było wyższe o 1389,1 zł, tj. o 10,3% niż w 2019 r. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia 
w Prokuraturze Krajowej spowodowany był m.in. zwiększeniem kwoty bazowej wyliczenia podstawy 
wynagrodzenia prokuratora, od której ustalana jest również wysokość zarobków asesorów, a także 
podwyżkami wynagrodzeń w wyniku realizacji postanowień Porozumienia z dnia 4 lipca 2019 r. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w załączniku nr 5.6 do Informacji. 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 88 wyniosły 388 041 tys. zł, tj. 100% 
planu po zmianach i w porównaniu do wydatków zrealizowanych w 2019 r. były wyższe 
o 27 271,3 tys. zł (tj. o 7,6%). Wydatki poniesiono głównie na wypłatę uposażeń dla prokuratorów 
w stanie spoczynku oraz dodatków do tych uposażeń (318 322 tys. zł) i uposażeń rodzinnych oraz 
dodatków do tych uposażeń (66 317,6 tys. zł). Wyższa niż w 2019 r. realizacja wydatków w tej grupie 
ekonomicznej wynikała ze wzrostu podstawy uposażenia grupy orzeczniczej i odejść uprawnionych 
prokuratorów w stan spoczynku w 2020 r.  

Średnioroczna liczba prokuratorów w stanie spoczynku w 2020 r. wyniosła 2263 (w 2019 r. – 2231), 
a wysokość wypłaconego im przeciętnego świadczenia14 wyniosła 11 711,8 zł. Uposażenia rodzinne 
wypłacono (średniorocznie) 610 osobom (w 2019 r. – 615), a wysokość przeciętnego uposażenia15 
wyniosła 9040,7 zł. 

W Prokuraturze Krajowej świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 31 182,2 tys. zł (100% 
planu po zmianach) i w porównaniu do zrealizowanych w 2019 r. były wyższe o 2206,8 tys. zł 
(tj. o 7,6%). Wydatki poniesiono głównie na wypłatę uposażenia dla 122 prokuratorów w stanie 
spoczynku (26 462,5 tys. zł) i uposażenia rodzinne dla 31 osób (4474,3 tys. zł). 

                                                           
12  Zakupiono m.in. środki ochrony osobistej (3134,4 tys. zł), środki odkażające (1012,7 tys. zł), sprzęt i oprogramowanie 

na potrzeby pracy zdalnej, w tym 223 komputery przenośne (1458,7 tys. zł), sprzęt i oprogramowanie 
do wideokonferencji (468,6 tys. zł). 

13  Rezerwa celowa (cz. 83, poz. 8) z 19 czerwca 2020 r. MF/FS2.4143.3.12.20202.MF.2458 Środki przeznaczone 
na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19". 

14  Wraz z dodatkami do tych świadczeń. 
15  Wraz z dodatkami do tego uposażenia. 
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Wydatki majątkowe w części 88 wyniosły 79 831,2 tys. zł (łącznie ze współfinansowaniem 
projektów z udziałem środków UE w kwocie 6256,2 tys. zł), tj. 99,9% planu po zmianach, w tym 
79 421,2 tys. zł w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości oraz 410 tys. zł w dziale 752 Obrona narodowa. 
W 2020 r. wydatki majątkowe były niższe niż ich wykonanie w 2019 r. o 19 703,5 tys. zł (tj. o 19,8%). 
Niższa wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w części 88 (w tym w Prokuraturze 
Krajowej) w 2020 r. spowodowana była przede wszystkim poniesieniem w 2020 r. znacznie niższych 
wydatków na inwestycje z uwagi na zrealizowanie budowy siedzib prokuratur rejonowych północ 
i południe w Sosnowcu oraz zakończeniem w marcu 2020 r. zadania inwestycyjnego dotyczącego 
adaptacji budynku przy ul. Postępu 3 w Warszawie na potrzeby Prokuratury Krajowej. Wydatki 
majątkowe poniesiono głównie na realizację 34 zadań inwestycyjnych (49 201,1 tys. zł), 
obejmujących budowę, rozbudowę lub przystosowanie budynków do potrzeb prokuratur, z czego 
15 zakończono w trakcie 2020 roku. W 2020 r. poniesiono również wydatki w kwocie 30 630,1 tys. zł 
na realizację zakupów inwestycyjnych, w tym w szczególności na zakup sprzętu informatycznego 
(7814 tys. zł), zakup wartości niematerialnych i prawnych (12 737 tys. zł), projekt Rozwój Systemu 
Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (5561 tys. zł) oraz zakup 
sprzętu transportowego (2253,1 tys. zł). 

W trakcie roku pierwotny plan wydatków majątkowych w części 88 został zwiększony o kwotę 
6241,2 tys. zł, z tego: rezerw celowych – 6201,2 tys. zł, oraz przeniesień środków z wydatków 
bieżących dokonanych decyzjami Prokuratora Generalnego – 40 tys. zł. 

Prokuratura Krajowa zrealizowała wydatki na zakupy inwestycyjne (łącznie ze współfinansowaniem) 
w kwocie 28 120,7 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 
4968,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (w całości poniesione na zadanie pn. „Przebudowa budynku 
przy ul. Postępu 3 na potrzeby Prokuratury Krajowej”). 

W trakcie roku pierwotny plan wydatków majątkowych Prokuratury Krajowej w wysokości 19 112 tys. zł 
został zwiększony do kwoty 33 089,7 tys. zł. W trakcie roku wprowadzono do planu 23 nowe zadania 
na łączną kwotę 15 972,7 tys. zł, zrezygnowano z dwóch zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych 
na łączną kwotę 995 tys. zł, trzy zadania zrealizowano częściowo, a jednego zadania o wartości 495 tys. zł 
nie zrealizowano (środki przekazano na realizację innych zakupów inwestycyjnych). 

W ramach wydatków majątkowych zakupiono m.in. siedem serwerów (1763,2 tys. zł), dwa 
urządzenia sieciowe (1533,9 tys. zł), macierz dyskową (1255,8 tys. zł), 18 komputerów 
(545,2 tys. zł), oprogramowanie do analizy kryminalnej (5.495,2 tys. zł), 63 licencje oprogramowania 
(2071,3 tys. zł), cztery samochody osobowe, w tym bus i samochód terenowy (876,9 tys. zł). 

Wydatki majątkowe Prokuratury Krajowej – dysponenta III stopnia w 2020 r. w związku ze 
zwalczaniem pandemii COVID-19 wyniosły 244,6 tys. zł i przeznaczono je na zakup sprzętu 
wideokonferencyjnego (142,6 tys.  zł) oraz komputerów przenośnych (102 tys. zł). 

Badanie próby wydatków w kontrolowanych prokuraturach (622 dowody księgowe) na łączną kwotę 
56 165,4 tys. zł16 (tj. 1,92% wydatków ogółem w części 88 oraz 16,1% wydatków zrealizowanych w tych 
jednostkach) wykazało, że poza niżej wymienionymi przypadkami, zrealizowano je zgodnie z planem 
finansowym i obowiązującymi przepisami na zadania służące realizacji celów jednostek. Nie wystąpiły 
przypadki opóźnień w płatnościach za dostarczone towary i usługi. 

1. W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
nierzetelnej, w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości17, weryfikacji formalno-rachunkowej sześciu dowodów księgowych: 
− w zakresie wydatków określonych w czterech dowodach księgowych w postanowieniach 

przyznających wynagrodzenia wskazano, że przyznaje się je tłumaczom przysięgłym 
z powołaniem odpowiednich przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego18, pomimo że 
jako tłumaczy powołano dwie osoby, które nie były wpisane na listę Ministerstwa 
Sprawiedliwości jako osoby będące tłumaczami przysięgłymi języka wietnamskiego 
i rosyjskiego. Roczne wynagrodzenie tłumacza języka wietnamskiego wyniosło 599,35 zł, 
a tłumacza języka rosyjskiego 83 636,76 zł; 

                                                           
16  Z tego wydatki na kwotę 50 689,9 tys. zł zostały wylosowane metodą MUS (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 

do wartości wydatków), a wydatki na kwotę 5476 tys. zł zostały dobrane celowo. W badanej próbie wydatków 
15 746,2 tys. zł stanowiły wydatki bieżące, a 39 398,7 tys. zł wydatki majątkowe. 

17  Dz.U. z 2021 r. poz. 217, zwana dalej u stawą o rachunkowości. 
18  Dz. U. z 2021 r. poz. 261. 
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− w jednym przypadku wystawiona przez tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego faktura na 
kwotę łączną kwotę 31 840,80 zł obejmowała także koszty tłumaczenia z języka francuskiego; 

− w jednym przypadku faktura za sporządzoną opinię biegłych na kwotę 113 520 zł nie zawierała 
wskazania, że opinię przygotowywał zespół biegłych, a w karcie pracy wyszczególniony był 
jeden biegły z zakresu informatyki, kryminalistyki i elektroniki. Opinia podpisana została przez 
trzech biegłych, jednakże w dokumentacji księgowej nie było żadnych wskazań o wydaniu 
ekspertyzy przez zespół biegłych. 

2. W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
wydatkowaniu kwoty 4,6 tys. zł w wysokości niewynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
W związku z realizacją zamówienia publicznego na Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie 
prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie19, w przypadku czterech umów 
wykonawcy otrzymali w 2020 r. wynagrodzenie za realizowane transporty według stawek 
niezgodnych z ich postanowieniami (w kwotach wynoszących od 87,50 zł do 2973,06 zł).  

3. W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie stwierdzono niewydawanie przez prokuratorów 
rejonowych postanowień o przyznaniu wynagrodzenia biegłym i tłumaczom w przypadkach, gdy 
wynagrodzenie było należne w całości, co było działaniem nielegalnym. Postanowienia prokuratorskie 
były wydawane jedynie w przypadku nieprzyznania wynagrodzenia w całości lub w części. 

4. W Prokuraturze Krajowej stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku daty odbioru dostawy, 
usługi, odbioru jakościowego w protokołach odbioru dotyczących trzech faktur za realizację umów: 

− na obsługę serwisową programu FK (miesięczna opłata ryczałtowa oraz zapłata za czas 
wykonanych konsultacji) – w dwóch protokołach odbioru prac stanowiących podstawę 
opłacenia faktury na kwotę 4950,75 zł nie wskazano dnia i godziny złożenia zamówienia usługi; 

− dostawy materiałów biurowych – w protokole odbioru stanowiącym podstawę do rozliczenia 
faktury na kwotę 11 424,24 zł stwierdzono brak daty odbioru dostawy; 

− na zakup sprzętu komputerowego – w trzech protokołach odbioru ilościowego i trzech 
protokołach odbioru jakościowego stanowiących podstawę opłacenia faktury na kwotę 
387 942 zł stwierdzono brak dat sporządzenia protokołów oraz niewypełnione miejsca 
w kwestionariuszach wskazujące datę przeprowadzenia odbioru jakościowego sprzętu. 

Nieprawidłowość ta nie miała wpływu na realizację budżetu – dostaw dokonano terminowo, 
a zdarzenia miały charakter incydentalny. Jednakże w ocenie Najwyższej Izby Kontroli były to 
działania nierzetelne, ponieważ daty odbioru dostawy, czasu wykonania usługi w protokołach 
odbioru są niezbędnymi elementami do potwierdzenia właściwego, terminowego wykonania 
umowy, ewentualnego naliczenia kar umownych, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.  

Szczegółowym badaniem objęto łącznie 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym 
osiem zamówień przeprowadzonych z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, cztery 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jedno zamówienie w trybie zapytania o cenę oraz 
jedno antycovidowe20, o łącznej wartości 5003,8 tys. zł, w wyniku których zrealizowano w 2020 r. 
wydatki w kwocie 3878,2 tys. zł. Kontrola wykazała, że poza jednym postępowaniem w Prokuraturze 
Regionalnej w Szczecinie o wartości 143,6 tys. zł, postępowania zostały przeprowadzone zgodnie 
z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych21. 

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą zwłoki 
w publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym 
do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1,222, 
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) dopiero 26 stycznia 2021 r., tj. po 

                                                           
19  Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z 6 lutego 2020 r., przeprowadzone w dwunastu częściach. 
20  Zamówienie, do którego udzielenia zamawiający nie zastosował przepisów upzp, powołując się na art. 46c ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.). 
21   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). Ustawa ta utraciła 

moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 
22   Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr 520584 w BZP 5 marca 2020 r. 
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upływie 271 dni od dnia, w którym minął termin na jego opublikowanie23. Powyższe było niezgodne 
z wymogiem określonym w art. 95 ust. 1 upzp, według którego termin zamieszczenia ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia w BZP wynosił nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Zobowiązania w części 88 budżetu państwa na koniec 2020 r. wyniosły 177 284,5 tys. zł24 i były 
wyższe o 18 425,7 tys. zł (tj. o 11,6%) niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. Powstały głównie 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (127 199 tys. zł25), kosztów postępowań 
prokuratorskich (15 745,3 tys. zł26) oraz pochodnych od wynagrodzeń (9513,3 tys. zł27). 

Dysponent części 88 sprawował nadzór i kontrolę realizacji budżetu zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, 
m.in. poprzez dokonywanie okresowych analiz (miesięczne, kwartalne, roczna) wykonania budżetu 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, obejmującej w szczególności realizację planu 
dochodów (i należności), środki otrzymane z rezerw celowych, zmiany w planie wydatków, realizację 
planu wydatków, zobowiązania, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. Wyniki tych 
analiz były wykorzystywane m.in. przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmian planu 
finansowego. Ponadto w ramach nadzoru i kontroli w 2020 r., kontrolerzy z Biura Budżetu i Majątku 
Prokuratury (dalej BBiMP) przeprowadzili na podstawie planu kontroli na rok 2020 siedem kontroli 
problemowych – u siedmiu podległych dysponentów. Dotyczyły one m.in. prawidłowości dowodów 
księgowych oraz prawidłowości przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Sformułowane 
w ich wyniku zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.  

Przedstawiciele BBiMP sprawowali również nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi 
przez jednostki prokuratury, w tym w szczególności przeprowadzono pięć działań nadzorczych 
w zakresie stanu realizacji robót budowlanych i pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
budowlanego28. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W ustawie budżetowej na 2020 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 88 zostały 
zaplanowane w kwocie 3552 tys. zł, na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Zaplanowane w części 88 wydatki 
w zakresie budżetu środków europejskich zostały zwiększone łącznie o kwotę 39 328 tys. zł 
z rezerwy celowej (z poz. 98). 

Wydatki zrealizowane w ramach budżetu środków europejskich w 2020 r. w części 88 wyniosły 
42 256,1 tys. zł (tj. 98,5% planu po zmianach) i w porównaniu do wydatków zrealizowanych w 2019 r. 
były niższe o 13 301,2 tys. zł. Niższa niż w poprzednim roku realizacja wydatków wynikała głównie 
z zadań w ramach I etapu realizacji przez Prokuraturę Krajową projektu pn. „Rozwój systemu 
digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”, w ramach 
PO Polska Cyfrowa 2014–2020. Wydatki budżetu środków europejskich w 2020 r. w części 88 
poniesione zostały na realizację przez jednostki prokuratury czterech projektów w ramach trzech 
Programów Operacyjnych 2014–2020, tj. Wiedza, Edukacja, Rozwój (1499,4 tys. zł), Polska Cyfrowa 
(38 214,6 tys. zł) oraz Infrastruktura i Środowisko (2542,1 tys. zł). 

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich przez Prokuraturę Krajową (dysponenta 
III stopnia) w 2020 r. wyniosło 39 714 tys. zł29, tj. 98,5% planu po zmianach i było niższe o 9778,4 tys. zł 
w porównaniu z wykonaniem tych wydatków w 2019 r. Prokuratura Krajowa w 2020 r. wydatkowała 
środki na realizację dwóch projektów w ramach dwóch Programów Operacyjnych, tj. Wiedza, Edukacja, 
Rozwój 2014–2020 (1499,4 tys. zł) oraz Polska Cyfrowa 2014–2020 (38 214,6 tys. zł). 

                                                           
23   Umowa została zawarta 30 marca 2020 r., a termin na opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP minął 

29 kwietnia 2020 r. 
24   Według danych wykazanych w rocznym/łącznym sprawozdaniu Rb-28 dysponenta części 88 (korekta z kwietnia 2021 r.) 

w całości były to zobowiązania niewymagalne.  
25   Łącznie ze współfinansowaniem. 
26   Wskazanych w § 4610. 
27   Tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych – łącznie ze współfinansowaniem. 
28   Działania te ze względu na pandemię COVID-19 realizowane były zdalnie na podstawie przesłanej przez inwestorów 

dokumentacji. 
29   Po korektach decyzji Ministra Finansów. 
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Prokurator Generalny, na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych, dokonał blokady planowanych wydatków budżetu środków europejskich 
w łącznej kwocie 623,9 tys. zł (tj. 1,5% kwoty planu po zmianach) – całość w zakresie budżetu 
Prokuratury Krajowej (dysponenta III stopnia). Blokady dokonano niezwłocznie po wystąpieniu 
przesłanek do niej. 

Z przyznanej w części 88 z rezerwy celowej kwoty wykorzystano 39 003,9 tys. zł, tj. 99,2%. 

W wyniku badania w 87,9% zwiększeń z rezerwy celowej, w kwocie 34 573,4 tys. zł stwierdzono, 
że po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu wydatków Prokurator Generalny wprowadził zmiany 
w planach finansowych dysponentów, wnioskowanie o środki z rezerwy wynikało z faktycznych 
potrzeb i było celowe. Z przyznanej kwoty wykorzystano 34 519,3 tys. zł tj. 99,8%. Otrzymane środki 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w decyzjach Ministra Finansów, 
tj. na realizację projektu pn. „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych 
w sprawach karnych (iSDA 2.0)” w ramach PO Polska Cyfrowa 2014–2020 (34 123,7 tys. zł) oraz 
na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b 
dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie” (395,6 tys. zł). 

Dane o wydatkach budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku nr 5.7 do Informacji. 

Badaniem objęto wydatki z budżetu środków europejskich zrealizowane w Prokuraturze Krajowej 
w łącznej kwocie 29 175,4 tys. zł, tj. 69% wydatków z budżetu środków europejskich w części 88 oraz 
73,5% wydatków z budżetu UE Prokuratury Krajowej30. Wydatki te poniesiono na zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań 
przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)” finansowanego ze środków PO Polska Cyfrowa 
2014–2020 w kwocie łącznej 29 160 tys. zł oraz usług związanych z prowadzeniem szkolenia dla 
prokuratorów w ramach projektu pn. „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie 
postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych 
kategoriach spraw” (POWER1) finansowanego ze środków PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 
w kwocie łącznej 15,4 tys. zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele i zadania określone w porozumieniach 
i poniesione zostały do wysokości określonej w planie finansowym. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. przez 
dysponenta części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także sprawozdań 
jednostkowych kontrolowanych prokuratur: 

− 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, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 
− 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 planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE)31; 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 32 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych33 za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

                                                           
30  Pozostałe jednostki objęte kontrolą nie realizowały wydatków z budżetu środków europejskich.  
31   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1564). 
32  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 
33  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 88 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych podległych jednostek. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Sprawozdania jednostkowe kontrolowanych prokuratur zostały sporządzone prawidłowo 
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. NIK stwierdziła, że przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, 
z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. Sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. wniosek34 dotyczący wzmocnienia 
w Prokuraturze Krajowej nadzoru nad prawidłowością sporządzanych sprawozdań budżetowych 
z wykonania planu wydatków, w tym poprzez prowadzenie rzetelnej analizy kont, na których 
ewidencjonowane są zobowiązania jednostki oraz wykazywanie ich w sprawozdaniach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami został zrealizowany. 

 
 

                                                           
34  Wystąpienie pokontrolne nr KPB.410.001.12.2020 Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienia pokontrolne skierowano do Prokuratora Generalnego, Prokuratora Regionalnego 
w Rzeszowie, Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie 
i Prokuratora Okręgowego w Szczecinie. 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych 
w wystąpieniu skierowanym do Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie. 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w wystąpieniach pokontrolnych 
skierowanych do pozostałych prokuratorów kierujących objętymi kontrolą jednostkami NIK wniosła 
następujące wnioski. 

1. Prokuratura Krajowa, wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością dokumentowania odbioru 
dostaw i usług zamówionych przez Prokuraturę Krajową, w sposób umożliwiający 
potwierdzenie właściwego i terminowego wykonania umowy. 

2. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, zapewnienie rzetelnej weryfikacji wydatków Prokuratury 
związanych z opiniami biegłych i tłumaczeniami oraz rozważenie wprowadzenia formalnych 
zasad dotyczących wydatków w zakresie zakupu usług biegłych i tłumaczy, w celu rzetelnej 
kontroli i racjonalizacji tych kosztów postępowań przygotowawczych. 

3. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, wzmocnienie nadzoru nad przeprowadzaniem 
postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

4. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, realizacja wydatków w kwotach wynikających z zawartych 
umów z wykonawcami oraz wydawanie postanowień o przyznaniu wynagrodzenia 
biegłym/tłumaczom. 

 
Informacje o liczbie wniosków pokontrolnych i stanie ich realizacji oraz wniesionych przez 
kierowników jednostek kontrolowanych zastrzeżeniach przedstawiono poniżej. 

 
Liczba wystąpień pokontrolnych  

– ogółem 

Liczba wystąpień pokontrolnych  
– w których sformułowano 

wnioski 

Liczba wniosków pokontrolnych  
– ogółem 

5 4 6 

 

Lp. Jednostka kontrolowana 
Liczba 

wniosków 
pokontrolnych 

Stan realizacji wniosków pokontrolnych 

Zrealizowano W trakcie 
realizacji 

Nie 
zrealizowano 

1 Prokuratura Krajowa 1 1 - - 

2 Prokuratura Regionalna 
w Rzeszowie 2 - 2 - 

3 Prokuratura Regionalna 
w Szczecinie 1 - - 1 

4 Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie 2 - - 1 

 

Liczba wystąpień pokontrolnych  
– ogółem 

Liczba wystąpień pokontrolnych  
– do których wniesiono 

zastrzeżenia 

Liczba zastrzeżeń  
– ogółem 

5 1 2 

  

 

Lp. Jednostka kontrolowana Liczba 
zastrzeżeń 

Sposób uwzględnienia zastrzeżeń 

Uwzględniono 
w całości 

Uwzględniono 
w części 

Odrzucono 
w całości 

1 Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie  2 - 1 1 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 88  
– POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 
Udział 

w wydat-
kach części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie 
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki 

na wynagrodzenia  
wg Rb-70 

tys. zł % 

Ogółem, w tym: 14 396 14 002,6 2 956 943,9 1 780 928,1 100,0 

1. Prokuratura Krajowa 378 613,0 234 331,8 67 505,4 7,9 

2. Prokuratura Regionalna 
w Białymstoku 

982 547,0 178 328,8 119 289,2 6,0 

3. Prokuratura Regionalna 
w Gdańsku 

1 817 1 219,4 352 171,8 217 304,9 11,9 

4. Prokuratura Regionalna 
w Katowicach 

1 729 2 231,6 320 456,1 211 057,8 10,8 

5. Prokuratura Regionalna 
w Krakowie 

1 441 1 436,9 271 794,8 176 182,0 9,2 

6. Prokuratura Regionalna 
w Lublinie 

1 220 1 027,7 243 017,9 149 962,7 8,2 

7. Prokuratura Regionalna 
w Łodzi 

1 239 1 065,3 258 068,4 152 597,0 8,7 

8. Prokuratura Regionalna 
w Poznaniu 

1 082 1 047,3 221 438,1 133 699,9 7,5 

9. Prokuratura Regionalna 
w Rzeszowie 

636 627,2 122 446,0 75 119,1 4,2 

10. Prokuratura Regionalna 
w Szczecinie 

930 591,8 167 049,2 112 542,4 5,7 

11. Prokuratura Regionalna 
w Warszawie 

1 519 2 377,5 300 718,0 194 026,5 10,2 

12. Prokuratura Regionalna 
we Wrocławiu 

1 423 1 217,9  287 123,0 171 641,2 9,7 
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5.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Prokuratura Krajowa 

Bogdan Święczkowski  
– I Zastępca Prokuratora 
Generalnego 
Prokurator Krajowy 

P 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

2. Prokuratura Regionalna 
w Rzeszowie 

Jerzy Dybus  
-–Prokurator Regionalny 
w Rzeszowie 

P Delegatura 
w Rzeszowie 

3. Prokuratura Regionalna 
w Szczecinie 

Artur Maludy  
– Prokurator Regionalny 
w Szczecinie 

P Delegatura 
w Szczecinie 

4. Prokuratura Okręgowa 
w Rzeszowie 

Ewa Lotczyk  
– Prokurator Okręgowy   
w Rzeszowie 

P Delegatura 
w Rzeszowie 

5. Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie 

Remigiusz Dobrowolski  
– Prokurator Okręgowy 
w Szczecinie 

P Delegatura 
w Szczecinie 

*  Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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5.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 88 – POWSZECHNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE PROKURATURY 

Oceny wykonania budżetu w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury dokonano 
stosując kryteria35 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku36. 

Dochody, zgodnie z przyjętymi kryteriami, nie były badane. 

Wydatki (W)37:      2 956 943,9 tys. zł  

Łączna kwota (G):      2 956 943,9 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie:    (Ww = W : G) = 1,0 

Nieprawidłowości w wydatkach: 4,6 tys. zł (tj. 0,00002%) ogółu wydatków w części 88, z tego 
wydatkowanie kwoty 4,6 tys. zł w wysokości niewynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. 

Nieprawidłowości dotyczące:  

− braku daty odbioru dostawy, usługi, odbioru jakościowego w protokołach odbioru dotyczących  
trzech faktur za realizację umów (Prokuratura Krajowa); 

− zwłoki w publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego (Prokuratura Regionalna w Szczecinie);. 

−  nierzetelnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, weryfikacji formalno-rachunkowej sześciu 
dowodów księgowych (Prokuratura Regionalna w Rzeszowie);  

− niewydawania przez prokuratorów rejonowych postanowień o przyznaniu wynagrodzenia 
biegłym i tłumaczom w przypadkach, gdy wynagrodzenie było należne w całości (Prokuratura 
Okręgowa w Szczecinie); 

nie mieściły się w kategorii wydatków ocenianych jako niecelowe lub niegospodarne, bądź 
poniesionych z naruszeniem przepisów prawa. 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):    pozytywna (5) 

Łączna ocena wydatków ŁO38:    ŁO = 5 x 1 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 
 

                                                           
35  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
36  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
37  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 
38  ŁO = Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/


Załączniki 

20 
 

5.4.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 88 – POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

PROKURATURY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 13 290,7 12 074,0 14 002,6 105,4 116,0 

1. Dział 752 – Obrona narodowa 5,8 6,0 51,8 893,1 863,3 

1.1. Rozdział 75205 – Jednostki organizacyjne prokuratury 
powszechnej właściwe w sprawach wojskowych 5,8 6,0 51,8 893,1 863,3 

1.1.1. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

0,3 1,0 0,8 266,7 80,0 

1.1.2. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,4 3,0 2,9 725 96,7 

1.1.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,2 1,0 6,7 3 350,0 670,0 

1.1.4. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 3,0 1,0 0,3 10,0 30,0 

1.1.5. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,9 0,0 41,1 2 163,2 x 
2. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 13 284,9 12 068,0 13 950,8 105,0 115,6 

2.1. Rozdział 75505 – Jednostki powszechne prokuratury 13 284,9 12 068,0 13 950,8 105,0 115,6 

2.1.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych 21,1 35,0 41 194,3 117,1 

2.1.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

7,8 2,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

575,7 506,0 462,8 80,4 91,5 

2.1.4. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,4 2,0 4,2 1050,0 210,0 

2.1.5. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0 0,0 0,0 x x 

2.1.6. 
§ 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek 
udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie 
ich potrzeb mieszkaniowych 

8 511,9 7 968,0 8 878,1 104,3 111,4 

2.1.7. 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

434,3 333,0 329,3 75,8 98,9 

2.1.8. § 0830 Wpływy z usług 114,9 79,0 68,7 59,8 87,0 

2.1.9. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 95,1 86,0 85,2 89,6 99,1 

2.1.10. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 677,1 1 687,0 1 769,0 105,5 104,9 
2.1.11. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 399,8 251,0 349,7 87,5 139,3 

2.1.12. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 949,7 845,0 1 609,0 169,4 190,4 

2.1.13. § 0970 Wpływ z różnych dochodów 497,1 274,0 348,8 70,2 127,3 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych zweryfikowanych przez NIK. 

1)   Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571). 
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5.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 88 – POWSZECHNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE PROKURATURY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Wydatki ogółem cz. 88 
Powszechne jednostki 
prokuratury, w tym: 

2 654 923,3 2 915 310,0 2 914 848,8 2 914 687,8 109,8 100 100 

1 752 Obrona narodowa 45 150,7 57 812,0 57 812,0 57 781,9 128,0 99,9 99,9 

1.1. 

75205 Jednostki 
organizacyjne prokuratury 
powszechnej właściwe 
w sprawach wojskowych 

45 150,7 57 812,0 57 812,0 57 781,9 128,0 99,9 99,9 

1.1.1 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 8 316,9 10 933,0 10 672,1 10 672,1 128,3 97,6 100 

1.1.2 

§ 4030 Wynagrodzenia 
osobowe sędziów 
i prokuratorów oraz asesorów 
i aplikantów 

8 042,8 13 798,0 9 524,6 9 524,6 118,4 69,0 100 

1.1.3 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 988,2 2 272,0 1 266,3 1 266,3 128,1 55,7 100 

1.1.4 
§ 4050 Uposażenia żołnierzy 
zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

13 060,3 22 005,0 15 195,8 15 195,8 116,4 69,1 100 

1.1.5 

§ 4060 Inne należności 
żołnierzy zawodowych 
oraz funkcjonariuszy zaliczane 
do wynagrodzeń 

104,0 0,0 100,0 100,0 96,2 x 100 

1.1.6 

§ 4070 Dodatkowe uposażenie 
roczne dla żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

849,7 1 156,0 1 027,4 1 027,4 120,9 88,9 100 

1.1.7 § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 1 458,0 1 979,0 1 913,9 1 913,8 131,3 96,7 100 

1.1.8 § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 155,8 250,0 217,8 217,7 139,7 87,1 100 

1.1.9 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 890,0 312,0 395,9 394,0 44,3 126,3 99,5 

1.1.10 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 1 846,9 0,0 0,0 1 576,5 85,4 x x 

1.1.11 § 4270 Zakup usług 
remontowych 252,8 242,0 288,6 266,0 105,2 109,9 92,2 

1.1.12 § 4300 Zakup usług pozostałych 879,5 0,0 0,0 1 032,0 117,3 x x 

1.1.13 § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 876,5 827,0 856,0 855,8 97,6 103,5 100 

1.1.14 § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 5 740,2 534,0 12 402,9 12 401,2 216,0 2 322,3 100 

1.1.15 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

800,7 370,0 410,0 410,0 51,2 110,8 100 

2 753 Obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne 

356 629,4 398 674,0 384 639,7 384 639,6 107,9 96,5 100 

2.1 

75302 Uposażenie 
prokuratorów w stanie 
spoczynku oraz uposażenie 
rodzinne 

356 629,4 398 674,0 384 639,7 384 639,6 107,9 96,5 100 

2.1.1 § 3110 Świadczenia społeczne 356 629,4 398 674,0 384 639,7 384 639,6 107,9 96,5 100 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 755 Wymiar sprawiedliwości 2 253 143,2 2 458 824,0 2 472 397,1 2 472 266,3 109,7 100,5 100 

3.1 75505 Jednostki powszechne 
prokuratury 2 253 143,2 2 458 824,0 2 472 397,1 2 472 266,3 109,7 100,5 100 

3.1.1 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 424 519,3 509 220,0 515 810,3 515 809,9 121,5 101,3 100 

3.1.2 § 4019 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 52,0 171,0 59,3 59,3 114, 34,7 100 

3.1.3 

§ 4030 Wynagrodzenia 
osobowe sędziów 
i prokuratorów oraz asesorów 
i aplikantów 

1 026 636,8 1 123 888,0 1 113 402,6 1 113 393,9 108,5 99,1 100 

3.1.4 

§ 4039 Wynagrodzenia 
osobowe sędziów 
i prokuratorów oraz asesorów 
i aplikantów 

30,7 97,0 13,5 13,5 44,0 13,9 100 

3.1.5 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 101 662,4 123 308,0 112 529,3  112 529,1 110,7 91,3 100 

3.1.6 
§ 4050 Uposażenie żołnierzy 
zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

215,4 195,0 218,6 218,6 101,5 112,1 100 

3.1.7 
§ 4060 Pozostałe należności 
żołnierzy zawodowych 
oraz funkcjonariuszy 

48,4 0,0 39,6 39,6 81,8 x 100 

3.1.8 

§ 4070 Dodatkowe uposażenie 
roczne żołnierzy zawodowych 
oraz nagrody roczne 
dla funkcjonariuszy 

13,0 17,0 15,9 15,9 122,4 93,6 100 

3.1.9 § 4090 Honoraria 182,4 438,0 194,4 194,4 106,6 44,4 100 

3.1.10 § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 87 510,8 100 601,0 107 277,8 107 277,8 122,6 106,6 100 

3.1.11 § 4119 Składki 
na ubezpieczenia społeczne 22,3 30,0 18,1 17,2 77,3 57,5 95,3 

3.1.12 § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy 9 778,3 11 823,0 11 657,1 11 657,1 119,2 98,6 100,0 

3.1.13 § 4129 Składki na Fundusz 
Pracy 2,7 4,0 2,2 2,0 75,2 50,8 91,8 

3.1.14 
§ 4140 Wpłaty na Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

3 321,1 0,0 3 473,0 3 473,0 104,6 x 100 

3.1.15 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 80 695,5 88 316,0 82 112,8 82 112,1 101,8 93,0 100 

3.1.16 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 29 870,8 0,0 0,0 41 642,7 139,4 x x 

3.1.17 § 4219 Zakup materiałów 
i wyposażenia 7 564,6 0,0 0,0 434,4 5,7 x x 

3.1.18 § 4270 Zakup usług 
remontowych 18 728,2 16 677,0 17 789,7 17 789,6 95,0 106,7 100 

3.1.19 § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 1 130,5 0,0 0,0 951,3 84,2 x x 

3.1.20 § 4300 Zakup usług pozostałych 77 865,4 0,0 0,0 91 622,6 117,7 x x 

3.1.21 § 4309 Zakup usług pozostałych 432,5 0,0 0,0 540,8 125,0 x x 

3.1.22 
§ 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

147,8 0,0 0,0 195,1 132,0 x x 

3.1.23 

§ 4400 Opłaty 
za administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale 
i pomieszczenie garażowe 

29 571,1 0,0 0,0 24 003,2 81,2 x x 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.24 § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 14 839,0 11 574,0 14 081,6 14 081,5 94,9 121,7 100 

3.1.25 § 4440 Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 18 925,3 23 382,0 23 677,2 23 677,2 125,1 101,3 100 

3.1.26 

§ 4450 Udzielone pożyczki 
na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych sędziów 
i prokuratorów 

5 717,0 8 364,0 1 465,0 1 465,0 25,6 17,5 100 

3.1.27 § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 167 703,5 187 637,0 180 772,4 180 771,7 107,8 96,3 100 

3.1.28 
§ 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

2 847,9 3 203,0 1 096,6 1 098,6 38,6 34,3 100 

3.1.29 
§ 4709 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

302,4 129,0 257,6 251,1 83,0 194,7 97,5 

3.1.30 § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 87 293,4 58 800,0 48 650,0 48 596,2 55,7 82,6 99,9 

3.1.31 § 6059 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 869,9 55,0 604,9 604,9 69,5 1 099,7 100 

3.1.32 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10 066,9 14 419,0 24 569,0 24 568,8 244,1 170,4 100 

3.1.33 
§ 6069 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

503,8 0,0 5 651,3 5 651,3 1 121,7 x 100 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571).  
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5.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 88 – POWSZECHNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE PROKURATURY 
 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych przez NIK. 
1)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.    
w sprawie sprawozdawczości budżetowej.   

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 

pełnozatru−
dnionego 

osób1) tys. zł zł osób1) tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem część 88 
według statusu zatrudnienia2), 
w tym: 

14 155 1 585 358,9 9 333,3 14 396 1 780 928,1 10 309,2 110,5 

1. Dział 752 Obrona 
narodowa 249 31 362,1 10 496,0 278 37 786,3 11 326,8 107,9 

1.1. 

Rozdział 75205 
Jednostki organizacyjne 
prokuratury 
powszechnej właściwe 
w sprawach 
wojskowych 

249 31 362,1 10 496,0 278 37 786,3 11 326,8 107,9 

Status 01 Osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

123 8 311,2 5 630,9 129 10 155,7 6 560,5 116,5 

Status 07 Asesorzy 
prokuratorscy 0 0,0 0,0 4 524,6 10 929,2 x 

Status 09 Sędziowie 
i prokuratorzy 39 8 548,5 18 266,0 41 9 638,0 19 589,4 107,2 

Status 10 Żołnierze 
i funkcjonariusze 78 14 014,1 14 972,3 86 16 323,2 15 817,1 105,6 

Status 17 Asystenci 
prokuratorów 9 488,3 4 521,3 18 1 144,8 5 300,0 117,2 

2. Dział 755 Wymiar 
sprawiedliwości 13 906 1 553 996,8 9 312,5 14 118 1 743 141,8 10 289,1 110,5 

2.1. 

Rozdział 75505 
Jednostki powszechne 
prokuratury 

13 906 1 553 996,8 9 312,5 14 118 1 743 141,8 10 289,1 110,5 

Status 01 Osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

6 872 402 534,5 4 881,3 6 947 481 829,4 5 779,8 118,4 

Status 07 Asesorzy 
prokuratorscy 415 48 192,1 9 677,1 436 54 573,8 10 430,8 107,8 

Status 09 Sędziowie 
i prokuratorzy 5 708 1 052 055,5 15 359,4 5 703 1 139 200,6 16 646,2 108,4 

Status 10 Żołnierze 
i funkcjonariusze 1 276,8 20 058,0 1 274,1 22 841,7 113,9 

Status 17 Asystenci 
prokuratorów 910 50 937,9 4 664,6 1 031 67 263,9 5 436,8 116,6 
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5.7.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 88 – POWSZECHNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE PROKURATURY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 55 557,3 3 552,0 42 880,0 42 256,1 76,1 1 189,6 98,5 

1. Dział 755 – Wymiar 
sprawiedliwości 55 557,3 3 552,0 42 880,0 42 256,1 76,1 1 189,6 98,5 

1.1. Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014–2020 2 759,2 1 023,0 1 727,2 1 499,4 54,3 146,6 86,8 

1.2. Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014–2020 46 733,2 2 096,0 38 610,7 38 214,6 81,8 1 823,2 99,0 

1.3. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

6 064,9 433,0 2 542,1 2 542,1 41,9 587,1 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania  
Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571). 
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5.8.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Prokurator Generalny 
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