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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 06 – Trybunał Konstytucyjny 

Jednostka 
kontrolowana 

Trybunał Konstytucyjny, Aleja J.Ch. Szucha 12A, 00-918 Warszawa (zwany dalej 
Trybunałem lub TK) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Julia Przyłębska, Prezes Trybunału Konstytucyjnego od 21 grudnia 2016 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

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 

Kontroler Beata Czarnecka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/26/2019 
z dnia 17 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

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 06 – Trybunał Konstytucyjny 
w związku z wykonywaniem budżetu państwa. 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, 

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 

w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 06 w trakcie roku 

budżetowego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 06 limitów wydatków, w tym – 

limitów środków na wynagrodzenia, 

- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analizy wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

- 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 w ramach części 06 – Trybunał Konstytucyjny. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części budżetowej 06 jest Prezes Trybunału Konstytucyjnego, będący 
jednocześnie dysponentem środków budżetowych III stopnia. Trybunał 
Konstytucyjny, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji 
i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym3, jest organem władzy 
sądowniczej powołanym w celu wykonywania kompetencji określonych 
w Konstytucji i ustawach. W zakresie wykonywania budżetu Prezesowi Trybunału 
przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych4. 
W ramach części 06 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zadania 
z zakresu działalności orzeczniczej i obsługi TK, a także wydatki na świadczenia 
społeczne i uposażenia na rzecz sędziów w stanie spoczynku. 

W 2018 r. w części 06 dochody zaplanowano w wysokości 30,0 tys. zł 
i zrealizowano w wysokości 22,3 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zaplanowane 
w kwocie 34 421,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 33 722,5 tys. zł, co stanowiło 
0,01% całości wydatków budżetu państwa. 

W części 06 budżetu państwa nie realizowano wydatków na projekty finansowane 
w ramach budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena5 

Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2018 r. w części 06 – Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że wydatki 
zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Nie 
stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Prezes TK zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawowała nadzór i kontrolę nad 
wykonywaniem budżetu w części 06. 

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono natomiast 
nieprawidłowości w dwóch z sześciu badanych sprawozdań. Należności w kwocie 
797,1 tys. zł, powstałe w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy na 

                                                      
3  Dz. U. poz. 2072, ze zm. 
4  Art. 14 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. 
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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zbudowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zostały ujęte 
w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27) 
niezgodnie z klasyfikacją dochodów, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych6. 
Ponadto część tej kwoty należności (327,4 tys. zł, stanowiąca odsetki oraz koszty 
procesu i reprezentacji) została wykazana w sprawozdaniu w zakresie operacji 
finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych (Rb-N), mimo że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych7, 
takich należności w sprawozdaniu Rb-N się nie wykazuje. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej8 dochody budżetu państwa w części 06 zostały zaplanowane 
w kwocie 30,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 22,3 tys. zł, tj. 74,3% 
planu. Zrealizowanie niższych dochodów wynikało głównie z uzyskania niższych niż 
zakładano na etapie planowania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących 
główne źródło dochodów Trybunału. W porównaniu do 2017 r. wykonane dochody 
były niższe o 40,8 tys. zł, co wynikało z faktu, że w 2017 r. uzyskano dodatkowe, 
jednorazowe wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego. 

(akta kontroli str. 180-218, 320-342, 360, 368-402) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 06 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
797,1 tys. zł, które w całości były zaległościami. Ich wysokość była równa kwocie 
zaległości ogółem wykazanej na koniec 2017 r. Zaległości dotyczyły wierzytelności 
(z tytułu odstąpienia od umowy), objętych wnioskiem TK o wszczęcie egzekucji 
przeciwko firmie zewnętrznej. Postępowanie upadłościowo – likwidacyjne zostało 
3 marca 2017 r. umorzone (orzeczenie uprawomocniło się 6 kwietnia 2017 r.) 
z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania. Firma nie uległa 
likwidacji, nadal figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. W dniu 29 stycznia 
2019 r., został złożony do komornika ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji 
przeciwko dłużnikowi. 

 (akta kontroli str. 320-342, 368-402) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 06 zostały zrealizowane w kwocie 
33 722,5 tys. zł, co stanowiło 98,0% planu po zmianach (34 421,0 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2017 wydatki wzrosły o 2 318,2 tys. zł, tj. o 7,4%, głównie 
w związku z waloryzacją świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń 
rodzinnych, wzrostem liczby wypłacanych świadczeń oraz wzrostem wydatków na 
remont pomieszczeń biurowych, zakupem mebli, notebooków i stacji dokujących.  

                                                      
6  Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
7  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
8  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Plan wydatków został w trakcie roku zwiększony kwotą 41,0 tys. zł z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia dla członka rodziny 
zmarłego sędziego9. Środki z rezerwy zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem w wysokości 40,6 tys. zł.  

Prezes TK, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
10 lipca 2018 r., dokonała blokady planowanych wydatków w § 4000 Grupa 
wydatków bieżących jednostki na kwotę 1 500,0 tys. zł. Wydatki zablokowano 
niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek uzasadniających blokadę. 

Na podstawie art. 38d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201810, Minister 
Finansów dokonał zmian w budżecie państwa na rok 2018 zmniejszając pierwotnie 
zaplanowane wydatki w części 06 o kwotę dokonanej wcześniej blokady11. 

 (akta kontroli str. 180-251, 320-344, 357-359, 647-656) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 06 w 2018 r. wyniosły 17 763,3 tys. zł, co 
stanowiło 98,5% planu po zmianach (18 040,0 tys. zł). Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 11 842,17 zł 

(według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach). W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2017 r. 
(11 940,92 zł) było niższe o 98,75 zł, tj. o 0,8%. Przeciętne zatrudnienie (według 
sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty) w 2018 r. w części 06 wyniosło 
125 osób i było o jedną osobę niższe, niż w 2017 r. 

Zobowiązania w części 06 na koniec 2018 r. wyniosły 1 431,1 tys. zł i były wyższe 
o 10,2% niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. Największy udział stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 
(1 216,2 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły. 

(akta kontroli str. 264, 332-335, 338, 343-344, 353-355, 361-362, 689-717) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków w kwocie 
2 024,8 tys. zł (wydatki bieżące – 1 716,8 tys. zł i majątkowe – 308,0 tys. zł) 
poniesionych w 2018 r. w Trybunale Konstytucyjnym. Doboru próby wydatków 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych dotyczących 
pozapłacowych wydatków kontrolowanej jednostki. Próba została wylosowana 
metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości). 
Badaniem objęto 44 dowodów księgowych na kwotę 1 993,2 tys. zł, w tym w grupie 
wydatków majątkowych trzy dowody księgowe na kwotę 308,0 tys. zł oraz w grupie 
wydatków bieżących 41 dowodów księgowych na kwotę 1 685,2 tys. zł. Próba 
wydatków dobranych celowo, w tym wydatki powiązane z badaniem procedur 
zamówień publicznych) wyniosła 31,6 tys. zł. W ramach powyższej próby, która 
stanowiła 6,0% wydatków budżetu państwa w części 06, badaniem objęto 
prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych12 – dalej ustawa Pzp w odniesieniu do jednego 
postępowania o zamówienie publiczne o wartości 395,8 tys. zł, udzielonego przez 

                                                      
9  Zarządzenie nr 208 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w prawie przyznania 

Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, 
z przeznaczeniem na pokrycie skutków zaistniałych zdarzeń losowych, tj. wypłatę uposażenia 
rodzinnego po zmarłym sędzim. 

10  Dz. U. poz. 2371, ze zm. 
11  Decyzja Ministra Finansów nr MF/BP4.4143.16.2.2018.RC z dnia 27 grudnia 2018 r. 
12  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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Trybunał Konstytucyjny w trybie przetargu nieograniczonego na remont 
i modernizację pomieszczeń biurowych. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami, na zadania 
służące realizacji celów jednostki oraz przy zachowaniu prawidłowych trybów 
udzielania zamówień publicznych. W wyniku analizy badanego postępowania nie 
stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp. 

 (akta kontroli str. 5-157, 403-418, CD1, 522-687) 

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

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki w Trybunale Konstytucyjnym w 2018 r. zostały poniesione na działalność 
orzeczniczą sędziów, obsługę TK oraz świadczenia społeczne (uposażenia sędziów 
w stanie spoczynku). W efekcie zrealizowania wydatków majątkowych w kwocie 
394,2 tys. zł zakupiono samochód osobowy (181,1 tys. zł) i sprzęt biurowy 
obejmujący urządzenia wielofunkcyjne (54,0 tys. zł), oprogramowanie związane 
z bezpieczeństwem sieci informatycznej Trybunału (26,1 tys. zł) oraz przełączniki 
sieciowe i macierz dyskową (133,0 tys. zł). 

Wydatki były realizowane w ramach dwóch podzadań: 1.4.1 Działalność orzecznicza 
i obsługa Trybunału Konstytucyjnego13 oraz 13.2.6. Uposażenia dla sędziów 
i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne14. Trybunał Konstytucyjny, 
podobnie jak w roku 2017, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2017 r. 
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej15, odstąpił od zdefiniowania 
celów zadań i podzadań oraz mierników stopnia realizacji celów uzasadniając to 
charakterem zadania publicznego. 

(akta kontroli str. 320-327, 345-350, 430, 676, 683) 

Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego wyjaśniła, m.in. że sporządzenie 
statystyki w oparciu o kryterium „spraw” czy „wyroków” jest daleko idącym 
uproszczeniem z punktu widzenia działalności orzeczniczej. Często w wyroku 
Trybunał rozstrzyga wiele problemów konstytucyjnych. Z punktu widzenia statystyki 
jest to jeden wyrok (i najczęściej jedna sprawa chyba, że zostały podłączonego do 
wspólnego rozpoznania) o określonej sygnaturze. Z punktu widzenia działalności 
orzeczniczej jest to jednak wiele spraw (w znaczeniu – problemów), które muszą 
być rozpoznane, co ma wyraz w redakcji sentencji. Świadczy to o niemiarodajności 
i nieporównywalności „spraw” czy wyroków w ujęciu statystycznym. W tym 
kontekście należy powtórzyć, że nie jest przypadkowa przyjęta metodologia przy 
opracowaniu Informacji16, tj. zasadniczą częścią opracowania jest opis merytoryczny 
działalności orzeczniczej Trybunału, statystyki zaś mają charakter jedynie 
uzupełniający.  
Biorąc pod uwagę powyższe oraz samą pozycję ustrojową Trybunału (tj. gwarancją 
niezależności – art. 173 Konstytucji oraz zasadę niezawisłości jego sędziów 
i podlegania wyłącznie Konstytucji – art. 195 ust. 1 Konstytucji) trudno uznać za 
obiektywne dokonywanie oceny działalności tej instytucji w oparciu o wyłącznie 

                                                      
13  W ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem, zadania 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa 

Trybunału Konstytucyjnego. 
14  W ramach funkcji Zabezpieczenia społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.2. Świadczenia 

społeczne. 
15  Dz. U. poz. 1154. 
16  Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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kryterium ilościowe, bez uwzględnienia różnorodności (w tym złożoności) 
rozpatrywanych spraw. 
Powyższe fakty przesądziły, że nie zdecydowano się przy budżecie Trybunału na 
określenie celów i mierników zadań. 

Ponadto wyjaśniła, że na pracę Trybunału wpływ miały również czynniki obiektywne, 
tj. zmiany w składzie Trybunału i konieczność wykorzystania zaległych urlopów 
przez sędziów, normatywne związane z organizacją i trybem postępowania przed 
Trybunałem, organizacyjne (likwidacja Biura Trybunału Konstytucyjnego). 

(akta kontroli str. 364-374) 

NIK zauważa, że w 2018 r. do TK wpłynęło 275 spraw, tj. o 45 spraw (14,1%) mniej 
niż w 2017 r. W trakcie roku załatwiono 249 spraw, tj. 91% wpływu rocznego oraz 
35% wpływu razem z zaległościami z lat ubiegłych. Dla porównania, rok wcześniej 
załatwiono 300 spraw, tj. 94% wpływu rocznego oraz 40% wpływu razem 
z zaległościami z lat poprzednich. W efekcie zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 
464 sprawy, tj. były o 7,2% większe niż na koniec roku ubiegłego.  

(akta kontroli str. 363-367, 371-374, 428-429) 

Prezes TK zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawowała nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 06. Nadzór polegał w szczególności na prowadzeniu 
kwartalnych analiz wykonania budżetu, przy wykorzystaniu sprawozdań opisowych 
z dołączonymi wykazami tabelarycznymi oraz comiesięcznych zestawień 
zrealizowanych dochodów i wydatków obrazujących stopień wykorzystania środków 
w stosunku do planu oraz upływu czasu. 

(akta kontroli str. 158-179, 265-319, 368-373) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez TK 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. 

Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za 
2018 r. przez dysponenta części 06 – Trybunał Konstytucyjny: 

 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).  

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach TK były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wyżej wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym za wyjątkiem sprawozdania o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) za IV kwartał 2018 r. oraz rocznego 
sprawozdania Rb-27. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Szczegółowe badanie systemu kontroli zarządczej w zakresie sporządzania 
sprawozdań (obejmujące m.in. stosowanie w praktyce przyjętych procedur dla 
zapewnienia ich prawidłowości) wykazało że stosowany w TK system nie zapewnił 
prawidłowości sporządzanych sprawozdań. 

(akta kontroli str. 5-179, 329-356, 419-424, 443-521, 683, 718-729) 

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

1. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r. (w wierszu N4 Należności 
wymagalne, N4.1. należności z tytułu dostaw towarów i usług) ujęto należności 
łącznie z odsetkami oraz kosztami procesu i reprezentacji w wysokości 
327,4 tys. zł z tytułu odstąpienia od umowy na zbudowanie i wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Było to niezgodne z § 12 ust. 1 i 4 
załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych, bowiem w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać 
wartość nominalną należności, bez odsetek, opłaty prolongacyjnej i innych 
należności ubocznych. 

2. W sprawozdaniu Rb-27 wykazano całą kwotę należności, tj. należność główną 
w kwocie 469,7 tys. zł oraz odsetki i koszty uboczne w kwocie 327,4 tys. zł, 
w jednym paragrafie klasyfikacji budżetowej 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów. Było to niezgodne z klasyfikacją dochodów określoną w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych. Według tej klasyfikacji należność główną oraz koszty procesu 
i reprezentacji należało ująć w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych, zaś odsetki w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 

W obydwóch przypadkach błędy w sprawozdaniach zostały skorygowane w trakcie 
kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 341-342, 351-352, 509-510, 687) 

Dyrektor Kancelarii TK wyjaśniła m.in., że przez niedopatrzenie, zmiany przepisów 
na których opierano się przy tworzeniu sprawozdań Rb-N po 2014 r., w tym 2018 r., 
dotyczącej szczegółowego określenia sposobu ustalania kwoty należności 
w sprawozdaniu, powtarzany był zapis zgodny z pierwotnymi wymaganiami, tj. 
w łącznej kwocie należności głównej z należnościami ubocznymi i odsetkami. 
W związku z wymaganiami obowiązującej w 2018 r. regulacji, dokonana została 
konieczna korekta sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 r. w wierszu N 4.1 
uwidoczniono wyłącznie nominalną należności główną, tj. 469 749,96 zł. 
W zakresie ujęcia należności w Rb-27 wyjaśniła, że należność była ujęta w § 097 
Wpływy z różnych dochodów od 2007 r. Paragraf ten obejmował wszystkie 
pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności 
rozliczenia z lat ubiegłych. Od stycznia 2017 r. z § 097 wyodrębniono między innymi 
§ 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Przez niedopatrzenie nie 
dokonano zmiany w ewidencji księgowej. 

(akta kontroli str. 505-513, 684-688) 

Sprawozdania budżetowe w części 06 przedstawiały dane wynikające z ewidencji 
księgowej oraz (po korektach sprawozdań Rb-27 i Rb-N) były zgodne ze stanem 
faktycznym. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jednak, że mimo sporządzenia 
sprawozdań w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej to jednak kontrola 
zarządcza w TK dotycząca sporządzania sprawozdań, była nieskuteczna bowiem 
nie zapobiegła wystąpieniu nieprawidłowości, polegającej na nieprawidłowym ujęciu 
należności zarówno w sprawozdaniu Rb-N jak i Rb-27. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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VI. Wnioski 

W związku ze sporządzonymi w trakcie kontroli korektami sprawozdań Rb-N oraz 
Rb-27 Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków w zakresie 
stwierdzonych nieprawidłowości w sprawozdawczości TK. 

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. 

Warszawa, dnia           kwietnia 2019 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 

 

 

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

Wnioski pokontrolne 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


