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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 05 – Naczelny Sąd 
Administracyjny. 

Jednostka 
kontrolowana 

Naczelny Sąd Administracyjny,  

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa (zwany dalej: NSA) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: Prezes 
NSA) 

(dowód: akta kontroli str. 5-38) 

Podstawa prawna Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej. 

Kontrolerzy 1. Kamila Trzcińska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/30/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.  

2. Tomasz Płudowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 05 – Naczelny Sąd 
Administracyjny oraz ocena wykonania planu finansowego NSA (dysponenta 
trzeciego stopnia). Ocenie podlegały w szczególności: 

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

- sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV 
kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań, 
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 

w trybie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych2 (dalej: ufp). 

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

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analizy porównawczej wykonania planu dochodów oraz stanu należności 

pozostałych do zapłaty,  

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 
w wyniku wydatkowania środków 

- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 05 w trakcie roku 
budżetowego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 05 limitów wydatków, w tym – 

limitów środków na wynagrodzenia, 
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki 
finansowane w ramach części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V − Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części budżetowej 05 jest Prezes NSA, będący jednocześnie 
dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Prezesowi NSA podlega 16 
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) - dysponentów środków 
budżetowych trzeciego stopnia. Zgodnie z art. 14 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. 
prawo o ustroju sądów administracyjnych3, przysługują mu uprawnienia ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie wykonywania budżetu sądów 
administracyjnych.  
W ramach części 05 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania 
z zakresu: 

 sprawowania wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności 
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami 
odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, 

 realizacji ustawowo określonych świadczeń sędziom w stanie spoczynku i ich 
rodzinom. 

W 2018 r. w części 05 dochody zaplanowane w kwocie 49 700,0 tys. zł, 
zrealizowano w wysokości 51 103,9 tys. zł, co stanowiło 0,01% całości dochodów 
budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 
504 926,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 448 183,2 tys. zł, co stanowiło 0,11% 
całości wydatków budżetu państwa. 
W części 05 budżetu państwa nie realizowano wydatków na projekty finansowane 
w ramach budżetu środków europejskich. 
 

                                                      
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 2107, ze zm. 
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IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości 
w postępowaniach o zamówienia publiczne, które dotyczyły: 

 zawarcia umowy przed upływem pięciu dni od dnia przesłania do wykonaw-
ców drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
co było niezgodne z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych5 – dalej ustawa Pzp), 

 żądania od wykonawców dokumentów, które nie były niezbędne do przepro-
wadzenia postępowania, co było niezgodne z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

 nieujęcia w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego postanowień o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, co 
było niezgodne z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 

Stwierdzone naruszenia ustawy Pzp, zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami 
oceny, nie spowodowały jej obniżenia. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej6 dochody budżetu państwa w części 05 zostały zaplanowane 
w kwocie 49 700,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 51 103,9 tys. zł, 
tj. wyższej o 2,8% niż kwota planowana. Pochodziły one głównie z opłat 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (42 464,6 tys. zł). W porównaniu 
do 2017 r. wykonane dochody były niższe o 2,5% (o 1 323,9 tys. zł) głównie 
w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat sądowych i grzywien od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 272-308, 678-679, 716-719, 1125-1126) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 05 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
1 971,8 tys. zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 449,3 tys. zł. W porównaniu 
z rokiem 2017 należności ogółem były wyższe o 642,1 tys. zł, a zaległości niższe 
o 879,5 tys. zł. Spadek poziomu zaległości wynikał głównie ze zmiany prezentacji 
danych sprawozdawczych, wprowadzonej w NSA zgodnie z wnioskiem 
sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2017 r. dotyczącym nieujmowania w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie 
„zaległości netto” należności spornych.  
Większość zaległości stanowiły należności z tytułu niespłaconej pożyczki 
mieszkaniowej sędziego (WSA w Gliwicach – w celu jej odzyskania prowadzone 
było postępowanie egzekucyjne, a spłatę pożyczki rozpoczęli również poręczyciele) 
oraz z tytułu zagarnięcia gotówki z kasy przez kasjerkę (WSA w Białymstoku – 
w 2018 r. skierowano wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego 

                                                      
4  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. 

5  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
6  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 

Ocena i jej 
uzasadnienie 

Opis stanu 
faktycznego 
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w Białymstoku. Postępowanie to zostało wszczęte, a następnie zawieszone z uwagi 
na fakt, iż miejsce pobytu dłużnika było nieznane). 

Na koniec 2018 r. w NSA (u dysponenta III stopnia) wystąpiły należności pozostałe 
do zapłaty w wysokości 1 592,3 tys. zł, w tym zaległości netto w kwocie 70,1 tys. zł7. 
W porównaniu z 2017 r. należności były wyższe o 680,5 tys. zł, natomiast zaległości 
niższe o 841,8 tys. zł.  

Zwiększenie należności wynikało głównie z naliczenia wykonawcy kary umownej 
w związku z odstąpieniem wykonawcy − z przyczyn leżących po jego stronie − od 
umowy na wykonanie i wdrożenie w sądownictwie administracyjnym systemu 
informatycznego do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego. 

Dysponent III stopnia podejmował działania w celu odzyskania zaległych należności, 
m.in. poprzez wystąpienie z pozwem w postępowaniu upominawczym o zasądzenie 
nakazu zapłaty odszkodowania oraz wystąpienie z pozwem o zapłatę kary 
umownej8. 

 (dowód: akta kontroli str. 272-308, 716-719, 747-748, 1061-1124, 1127) 

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

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 05 zostały zrealizowane w kwocie 
448 183,2 tys. zł, co stanowiło 92,2% planu po zmianach (486 184,5 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2017 wydatki wzrosły o 12 157,9 tys. zł, tj. o 2,8%.  
Wydatki budżetu państwa w NSA (dysponent III stopnia) wyniosły 116 325,0 tys. zł, 
o 7,6% mniej od planu po zmianach i o 5,4% więcej niż w 2017 r.  
Wzrost wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, zarówno w części 05, jak 
i w NSA (u dysponenta III stopnia) wynikał głównie z waloryzacji świadczeń dla 
sędziów (w tym w stanie spoczynku) i uposażeń rodzinnych. 

 (dowód: akta kontroli str.  272-308, 692-697, 720-725, 902) 

Dysponent części 05, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
podjął trzy decyzje o blokowaniu wydatków9 na łączną kwotę 36 594,0 tys. zł. Jak 
ustalono, blokady zostały dokonane w związku z: 

 opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego Informatyzacja 
postępowania sądowoadministracyjnego na kwotę 6 855,0 tys. zł. Prezes 
NSA odstąpił od umowy na realizację powyższego zadania z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy; 

 nieobsadzeniem stanowisk orzeczniczych w związku z przedłużającymi się 
procedurami weryfikacji kandydatów na te stanowiska i niższym niż planowano 
poziomem wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku 
z absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi (na łączną 
kwotę 29 739,0 tys. zł). 

Wydatki zablokowano niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich 
blokadę.  

                                                      
7 Według sprawozdania Rb-27 po korekcie z dnia 22 marca 2019 r. 
8 W obu sprawach NSA reprezentuje Prokuratoria Generalna RP. 
9 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego: nr 29 z dnia 19 lipca 2018 r., nr 38 z dnia 16 

października 2018 r. oraz nr 44 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków na 
2018 rok. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W części 05 w 2018 r. nie zwiększano planu wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw 
celowych. Nie były realizowane również wydatki z budżetu środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 189-271) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 05 w 2018 r. wyniosły 323 330,5 tys. zł, co 
stanowiło 94% planu po zmianach (344 801,7 tys. zł). Według sprawozdania Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego 
pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 10 887,43 zł. W porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2017 r. (10 518,84 zł) było wyższe o 368,59 zł, tj. o 3,5%. 
Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w części 05 wyniosło – 2 274 osób i było o 21 
osób niższe, niż w 2017 r.  

W 2018 r. w NSA (dysponent III stopnia) realizowanych było dziewięć umów zle-
cenia, które zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy. W ramach tych umów 
zlecenia, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (według metodologii sporządzania 
sprawozdania Rb-70) obowiązki wykonywało 0,45 osoby (w tym własnych 
pracowników – 0,17 osoby), natomiast w 2017 r. obowiązki takie wykonywało 1,31 
osób, w tym 0,86 własnych pracowników. Wydatki na realizację tych umów 
w 2018 r. wyniosły 69,0 tys. zł i były niższe od wydatków poniesionych w 2017 r. 
o 74,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 272-308, 902-903, 1051-1060) 

W 2018 r. w części 05 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 
8 584,6 tys. zł, co stanowiło 92,1% planu po zmianach (9 319,8 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek wydatków o 3 029,8 tys. zł, tj. o 26,9%. 
Niższa niż planowano realizacja wydatków majątkowych spowodowana była 
oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz odstąpieniem przez NSA od umowy na realizację 
zadania Informatyzacja postępowania sądowo administracyjnego. 
W celu zrealizowania zadania, pomimo odstąpienia od umowy, NSA w porozumieniu 
z Ministerstwem Cyfryzacji, bazując na zarekomendowanym przez Ministerstwo 
systemie klasy EZD, podjął odpowiednie działania zmierzające do zapewnienia 
stronom i uczestnikom postępowania możliwości komunikacji elektronicznej 
z sądami administracyjnymi w toku prowadzonych postępowań sądowoadministra-
cyjnych, realizacji doręczeń i udostępniania akt w zakresie określonym 
w przepisach. 
Plan wydatków inwestycyjnych był zwiększony decyzją Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 25 października 2018 r., wydaną na podstawie art. 14 § 2 
ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych, o kwotę 698,0 tys. zł z wydatków 
bieżących (§ 4030) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace budowlane 
w budynku WSA w Szczecinie przy ul. Łaziebnej.” Szef Kancelarii Prezesa NSA, 
zgodnie z art. 171 ufp, niezwłocznie poinformował Ministra Finansów o zmianie 
proporcji wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-188, 272-310, 720-725, 903) 

Zobowiązania w części 05 na koniec 2018 r. wyniosły 24 004,5 tys. zł i były wyższe 
o 2,5% niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. (23 426,5 tys. zł). Największy udział 
miały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 
z pochodnymi (22 488,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303, 720-725, 903, 905) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania 
wyłączeń ustawy Pzp) w kwocie 10 971,6 tys. zł (bieżących – 7 683,8 tys. zł 
i majątkowych – 3 287,8 tys. zł) poniesionych w 2018 r. przez NSA (dysponent III 
stopnia), które stanowiły 2,4% wydatków budżetu państwa w części 05 (oraz 9,4% 
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wydatków dysponenta III stopnia). Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów księgowych i odpowiadających im 
dowodów księgowych dotyczących pozapłacowych wydatków kontrolowanej 
jednostki. Próba wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości) obejmowała 83 dowody księgowe na kwotę 
8 195,0 tys. zł. Próba wydatków dobranych celowo (wg osądu kontrolera) wyniosła 
81 dowodów księgowych na kwotę 2 776,5 tys. zł. 

   (dowód: akta kontroli str. 39-131, 589-590, płyta CD1_dzienniki_NSA, 592-625) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur 
określonych w ustawie Pzp w odniesieniu do czterech postępowań o zamówienia 
publiczne o łącznej wartości 2 079,7 tys. zł (z czego w 2018 r. wydatkowano 
1 720,9 tys. zł) udzielonych przez NSA (dysponenta III stopnia). Dwa postępowania 
zostały przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów 
biurowych i na świadczenie usług cateringowych dla NSA, jedno w trybie przetargu 
nieograniczonego na rozbudowę istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie 
usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla urządzeń firewall używanych 
w NSA i 16-tu WSA oraz jedno, o wartości poniżej 30 000 euro, bez zastosowania 
ustawy Pzp na zakup samochodu osobowego na potrzeby NSA.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z przepisami, planem finansowym oraz umowami, na zadania służące 
realizacji celów jednostki oraz przy zachowaniu prawidłowych trybów zamówień 
publicznych. W wyniku analizy badanych postępowań, poza dwoma przypadkami, 
nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp (szczegółowy opis w części 
wystąpienia dotyczącej Ustalone nieprawidłowości).  
W NSA terminowo opracowano i opublikowano na stronie internetowej BIP plan 
zamówień publicznych oraz sporządzono i przekazano Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. 
zamówieniach. 

(dowód: akta kontroli str. 271-310, 589-625, 907-1050) 

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

1. Umowa nr 620/WAG/Zam.Publ./15/2018 na realizację zamówienia 
pn. Świadczenie usług cateringowych dla NSA udzielonego w trybie zapytania 
o cenę została zawarta 15 czerwca 2018 r., tj. po upływie 4 dni od dnia 
przesłania wykonawcom (pocztą elektroniczną) zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Było to niezgodne z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
w myśl którego zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 
publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
Szef Kancelarii Prezesa NSA wyjaśnił, że przedmiot zamówienia miał charakter 
usługi społecznej i zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, mogło być udzielone 
w specjalnym trybie m.in. z wyłączeniem przepisów dotyczących terminu 
zawarcia umowy. NIK zwraca uwagę, że przedmiotowe postępowanie 
przeprowadzono w trybie zapytania o cenę, bez korzystania z specjalnego trybu, 
zatem należało przestrzegać m.in. terminu na zawarcie umowy, o którym mowa 
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nie można również uwzględnić wyjaśnienia 
specjalisty ds. zamówień publicznych prowadzącego przedmiotowe 
postępowanie, który poinformował, że umowę przekazano do podpisu 
wykonawcy bez daty i została ona omyłkowo wstawiona przez wykonawcę. 
Zdaniem NIK, także zamawiający był zobowiązany do zapewnienia rzetelności 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

8 

treści umowy. Nieprawidłowość ta miała charakter formalny i nie wpłynęła na 
wynik postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 272-308, 907-914, 947-963) 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa 
istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia 
technicznego producenta wraz z aktualizacjami oprogramowania i baz sygnatur 
dla urządzeń firewall ustalono, że zamawiający żądał od wykonawców złożenia 
zaświadczenia z ZUS i zaświadczenia z urzędu skarbowego, o których mowa 
w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia10 (dalej rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów) pomimo, iż nie przewidział w SIWZ możliwości 
wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanki fakultatywnej, o której mowa 
w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Było to niezgodne z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
stosownie do którego w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający 
może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 
Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że Żądanie złożenia przez 
wykonawców zaświadczeń w zakresie niezalegania z opłacaniem podatków oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne uzasadnione było szczególną 
dbałością o interesy Skarbu Państwa. (…) w doktrynie podnoszone jest również, 
iż żądanie przez zamawiającego przedmiotowych dokumentów ma znaczenie dla 
weryfikacji obligatoryjnej przesłanki wykluczenia, zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 15 
p.z.p. i z tego względu jest uzasadnione, nawet bez formułowania fakultatywnej 
przesłanki wykluczenia. (…) Wskazać również należy, że brak sformułowania 
w tym zakresie odrębnej przesłanki wykluczenia wykonawcy w realiach 
niniejszego postępowania nie miała żadnego wpływu na jego przebieg i wyniki, 
zamawiający nie wykluczył bowiem z tego tytułu żadnego wykonawcy, jak 
również nie odrzucił żadnej oferty z uwagi na nie przedstawienie tych 
dokumentów. 
Zdaniem NIK, zamawiający może żądać zaświadczenia z ZUS i zaświadczenia 
z urzędu skarbowego tylko w sytuacji, gdy przewidział wykluczenie wykonawcy 
na podstawie przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 
ustawy Pzp. W przeciwnym razie może jedynie żądać oświadczenia wykonawcy, 
o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. 
Oświadczenie to jest potwierdzeniem braku podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp. Powyższe 
stanowisko potwierdza również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. 
uchwała KIO z dnia 31 stycznia 2018 r.11). NIK zauważa, że powyższa 
nieprawidłowość miała charakter formalny i nie wpłynęła na wynik postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 272-308, 972-993) 

W umowie12 zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
określono termin realizacji zamówienia: dla dostawy urządzeń firewall − 6 tygodni 
od daty zawarcia umowy oraz dla świadczenia usług serwisowych − 36 miesięcy 
od daty odbioru urządzeń. W umowie tej nie zawarto jednak postanowień 
o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, tj. m.in. w przypadkach zmiany stawki podatku od 
towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

                                                      
10  Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm. 
11  Sygn. akt KIO/KU 3/18 
12  Umowa nr 634/WAG/Zam.Publ./29/2018 z 11 września 2018 r. 
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wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę13. 
Tym samym naruszono art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym umowa 
zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku m.in. zmiany stawki podatku od towarów i usług czy 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że Stosownie do brzmienia art. 142 
ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych określony tam obowiązek zawarcia 
w umowie postanowień dotyczących zmian ceny w określonych sytuacjach 
znajduje zastosowanie do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przedmiotowym stanie faktycznym zmiany te nie mogą mieć 
wpływu na koszty wykonania zamówienia: 1) stosownie do zapisów umowy, 
będących konsekwencją specyfiki przedmiotu zamówienia, płatność 85% 
wynagrodzenia następuje bezpośrednio po zrealizowaniu jego pierwszych 
części, a więc po upływie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. (…) 2) określone 
w umowie wynagrodzenie (w tym pozostałe do zapłaty 15% wartości umowy) ma 
charakter ryczałtowy, co wynika wprost z pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ, zgodnie 
z którym wykonawca składając ofertę oświadczył, iż cena uwzględnia wszystkie 
składniki ryzyka związane z realizacja zamówienia; 3) pozostałe do zapłaty 15% 
wynagrodzenia, będące odpowiednią częścią płatności z tytułu usługi gwarancji 
i wsparcia technicznego, w swojej istocie dotyczy głównie odnawiania baz 
sygnatur ataków, aktualizacji oprogramowania oraz serwisu gwarancyjnego. 
Większość z tych czynności jest prostym następstwem odnowienia subskrypcji 
przy zawarciu umowy i następuje automatycznie. Pozostałe zaś czynności mają 
charakter incydentalny (...). 
Przepisy art. 142 ust. 5 ustawy Pzp są obligatoryjne dla każdej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, o ile termin jej realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy. 
Ocena wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę przesądza o możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy 
określonego w umowie, a nie o braku obowiązku zawarcia stosownych zapisów 
w umowie. Udowodnienie wpływu tych okoliczności na wysokość wynagrodzenia 
spoczywa bowiem na wykonawcy. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyrokach 
KIO m.in. w wyroku z 16 marca 2015 r.14. Przepisy ustawy Pzp nie wprowadzają 
w tym zakresie żadnych wyjątków, nawet w zakresie kontraktów rozliczanych 
ryczałtowo. Nieprawidłowość ta miała charakter formalny i nie wpłynęła na wynik 
postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 272-308, 994-1006) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 2018 r. były realizowane 
w ramach dwóch podzadań 13.2.6 Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie 
spoczynku i uposażenia rodzinne oraz 18.4.1 Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne. 

W podzadaniu 13.2.6 Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku 
i uposażenia rodzinne planowana wartość miernika procent wypłaconych uposażeń 

                                                      
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 2177. 
14  Sygn. akt 413/15 
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sędziom w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, wolnych od nadpłat i niedopłat – 100, 
została wykonana w zaplanowanej wysokości. 

Szczegółowe badanie podzadania 18.4.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
przez sądownictwo administracyjne w ramach zadania 18.4. Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne dla którego NSA jest 
dysponentem „wiodącym” w ramach funkcji państwa 18 – Sprawiedliwość, pod 
względem prawidłowości określenia celów i mierników ich realizacji, rzetelności 
monitoringu mierników oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało, że: 

 cel zadania i podzadania Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach – 
zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu i miernik 
realizacji tych celów Średni czas trwania postępowania przed sądami 
administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji 
(przy rocznym wpływie do 70 tys.) zostały określone zgodnie z wymaganiami 
noty budżetowej15, 

 monitoring mierników prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych, 
tj. miesięcznych sprawozdań statystycznych przekazywanych przez 
wojewódzkie sądy administracyjne do Wydziału Informacji Sądowej NSA 
a następnie analizowanych przez Biuro Orzecznictwa NSA,  

 wartość miernika realizacji celów tego zadania i podzadania wyniosły 
3,84 miesiąca, przy planowanym mierniku około 6 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 132-188, 626-676, 735-736) 

Wydatki zostały poniesione w szczególności na wynagrodzenia osobowe, w tym 
wynagrodzenia sędziów, asesorów i aplikantów wraz z pochodnymi 
(323 330,5 tys. zł, tj. 72,1% wydatków w części 05) oraz uposażenia sędziów 
w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne (49 137,0 tys. zł, tj. 11% wydatków). 

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych w kwocie 8 584,6 tys. zł: 

 w ramach wydatków na inwestycje (3 514,8 tys. zł) przebudowano 
pomieszczenia WSA w Olsztynie na potrzeby biura podawczego, 
wykonywano prace budowlane w budynkach WSA w Szczecinie przy 
ul. Staromłyńskiej 10 i przy ul. Łaziebnej 6 oraz zbudowano podjazd 
w budynku NSA; 

 w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
(5 069,8 tys. zł) zakupione zostały m.in.: sprzęt i oprogramowanie niezbędne 
do utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury systemów 
informatycznych wykorzystywanych w pracy sądów administracyjnych, 
centrala telefoniczna (WSA w Poznaniu), centrala przeciwpożarowa (WSA we 
Wrocławiu), system sterowania oświetleniem budynku przy ul. Boduena 3/5, 
system kontroli dostępu w budynkach NSA przy ul. Boudena 3/5 i Jasnej 6, 
cztery samochody osobowe (NSA – dysponent III stopnia, WSA w Gliwicach, 
Olsztynie i we Wrocławiu), sprzęt biurowy i informatyczny. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-188) 

Prezes NSA sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu części 05. 
Nadzór polegał w szczególności na sporządzaniu okresowych ocen wykonania 
budżetu części 05, tj. wykonania dochodów i wydatków budżetowych (w tym 
zaangażowania planu wydatków), przeprowadzaniu kontroli gospodarki finansowej 
w WSA (w tym efektywności i skuteczności realizacji planu w układzie zadaniowym), 

                                                      
15  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154), załącznik 
nr 48.  
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kontroli prawidłowości danych ujętych w sprawozdawczości budżetowej oraz 
zapewnieniu prowadzenia zadań audytowych, których wyniki były podstawą do 
formułowania zaleceń do komórek kontrolowanych. 
NIK zwraca uwagę, że w ramach kontroli, Wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, przeprowadzonej przez NIK w czterech 
WSA, w trzech z nich (w Olsztynie, Wrocławiu, Szczecinie) wystąpiły niepra-
widłowości, które wskazują, że działania dysponenta części podejmowane w ramach 
przyjętego systemu nadzoru i kontroli nie były w pełni skuteczne. Ujawnione 
nieprawidłowości dotyczyły realizacji wydatków budżetu państwa (w tym 
w szczególności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych), zgodności 
i wiarygodności ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań. 
Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował m.in., że (…) Zorganizowano także 
system planowania zadań wykonawczych oraz ich realizowania w ramach 
określonych mechanizmów i procedur kontroli zarządczej. (…) utrzymywany jest 
nieprzerwanie od kilkunastu lat system wyrywkowej kontroli finansowej, realizowany 
corocznie przez inspektora NSA, obejmujący w każdym roku czynnościami 
kontrolnymi wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne. (…) przeprowadzone 
dotychczas kontrole NIK w wojewódzkich sądach administracyjnych nie wykazały, 
podobnie jak te realizowane przez NSA w ramach systemu kontroli finansowych, 
większych nieprawidłowości w tych kontrolowanych sądach. (…) Istotnym 
elementem całego wdrożonego przez NSA systemu nadzorczo - kontrolnego są 
coroczne systematyczne narady i szkolenia kadry kierowniczej wojewódzkich sądów 
administracyjnych, na których istotną uwagę poświęca się problematyce gospodarki 
finansowej. Mając jednakże na względzie stwierdzone (…) nieprawidłowości 
w działaniu wymienionych dysponentów III stopnia uprzejmie informuję, że 
Kancelaria Prezesa NSA zorganizuje i przeprowadzi w najbliższym czasie naradę 
koordynacyjno – nadzorczą z kierownictwem tych sądów, określając 
w szczególności konieczne kierunki działania mające na celu eliminację 
ujawnionych nieprawidłowości oraz wdrożenie niezbędnych przedsięwzięć do 
wzmocnienia nadzoru kadry kierowniczej tych sądów nad realizowanymi zadaniami, 
a ponadto odpowiednio ukierunkuje realizowany system kontroli finansowej 
wykonywanej przez inspektora NSA, mając z jednej strony na celu sprawdzenie 
wykonania zaleceń NIK, a z drugiej zaś strony sposób wdrożenia przedsięwzięć 
zabezpieczających przed ewentualnym wystąpieniem ujawnionych nieprawidłowości 
w przyszłości.  

(dowód: akta kontroli str. 126-131, 311-588, 883-901, 1130-1135) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez NSA w zakresie objętych kontrolą wydatków budżetowych. Kontrola wykazała, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. 
Nieprawidłowości ujawnione w przypadku dwóch postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego miały charakter formalny i nie wpłynęły na prawidłowość 
wydatkowania środków. Sformułowana przez NIK, w związku z nieprawidłowościami 
ujawnionymi w wyniku kontroli przeprowadzonych w WSA, uwaga dotycząca 
skuteczności systemu nadzoru i kontroli, została jeszcze w trakcie kontroli przyjęta 
do realizacji. 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań 
budżetowych za 2018 r. przez dysponenta części 05 – Naczelny Sąd 
Administracyjny i sprawozdań jednostkowych NSA (dysponent III stopnia): 

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

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

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

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

 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).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 05 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (NSA – 
dysponent III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Prezes NSA sprawował nadzór i kontrolę nad sporządzaniem sprawozdań 
w szczególności poprzez kontrole przeprowadzane cyklicznie co roku u każdego 
z podległych dysponentów III stopnia m.in. w zakresie terminowości 
sprawozdawczości budżetowej i jej zgodności z dokumentacją źródłową, kontrolę 
formalno-rachunkową przekazywanych dysponentowi części sprawozdań 
jednostkowych oraz poprzez wyrywkową kontrolę merytoryczną sprawozdań 
jednostkowych sporządzanych przez WSA16.  

(dowód: akta kontroli str. 126-131, 677-906, 1128-1129) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez NSA sprawozdania 
budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo, a kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych dysponenta III stopnia były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej.  

 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi 
o wzmocnienie nadzoru nad procedurą udzielania zamówień publicznych w celu 
wyeliminowania przypadków postępowania niezgodnie z przepisami Pzp. 

 

                                                      
16 W 2018 r. kontrolę merytoryczną sprawozdań miesięcznych przeprowadzono w ośmiu WSA w: Lublinie, 

Krakowie, Łodzi, Opolu, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia ……..kwietnia 2019 r.  

  
  

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

 

 

 

........................................................ 
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