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I. Dane identyfikacyjne 
Naczelny Sąd Administracyjny – ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa 
(dalej: NSA lub Sąd). 

 

Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego od 17 lutego 
2016 r. (dalej: Prezes NSA).  

(akta kontroli str. 3) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej. 
 

Iwona Kasprzyk-Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KAP/2/2021 z 11 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2020, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta2 części budżetowej 05 – Naczelny Sąd 
Administracyjny oraz ocena wykonania planu finansowego NSA (dysponenta III 
stopnia). Ocenie podlegały w szczególności:  

 realizacja wydatków budżetu państwa,  

 sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2020 oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 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 
publicznych3 (dalej: ufp), w tym nadzór nad wykonaniem planów finansowych 
podległych jednostek4.  

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,  

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

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2 Dysponentem części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny jest Prezes NSA będący jednocześnie 

dysponentem środków budżetowych III stopnia. 
3 Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
4 Prezesowi NSA podlega 16 dysponentów środków budżetowych III stopnia (prezesi wojewódzkich sądów 

administracyjnych). 
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 kontroli prawidłowości dokonanych blokad,  

 kontroli przestrzegania ustalonych dla części 05 limitów wydatków, w tym – 
limitów środków na wynagrodzenia,  

 szczegółowej analizy wybranej próby wydatków NSA (dysponenta III stopnia),  

 analizy wybranych postępowań 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 przez podległe jednostki finansowane w ramach części 05 – 
Naczelny Sąd Administracyjny.  

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny 
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2020 r. 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (dysponenta III stopnia).  

W części 05 nie realizowano wydatków na projekty finansowane w ramach budżetu 
środków europejskich. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności. 

III. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w części w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny.  

W wyniku kontroli 4,2% zrealizowanych wydatków NSA dysponenta III stopnia 
budżetu państwa (1,1% wydatków części 05) stwierdzono, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonych w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała łączne roczne sprawozdania 
budżetowe za 2020 r. oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV 
kwartał 2020 r., które zostały sporządzone na podstawie danych wynikających 
ze sprawozdań jednostkowych podległych dysponentów oraz jednostkowych NSA 
(dysponenta III stopnia).  

Sprawowane przez dysponenta części 05 nadzór i kontrola nad wykonaniem 
budżetu, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ufp, były skuteczne. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej7 dochody budżetu państwa w części 05 zostały zaplanowane 
w kwocie 43 189,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 45 421,9 tys. zł, 
tj. wyższej o 5,2% niż kwota planowana. Pochodziły one głównie z wpływów z tytułu 

                                                      
5 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.  

6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

7 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571, ze zm.).   
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opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowań przed sądami administracyjnymi8 (36 613,3 tys. zł) oraz ze spłat 
oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych9 (6 241,7 tys. zł). 

W porównaniu do 2019 r. wykonane dochody były niższe o 10,0% (o 5 078,9 tys. zł), 
głównie w związku z niższymi o 3 602,7 tys. zł wpływami z tytułu opłat sądowych10 
oraz niższymi o 788,6 tys. zł wpłatami z tytułu grzywien od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych. Na obniżenie kwoty dochodów o 271,6 tys. zł wpływ 
miały wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
a także niższy poziom wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 1 497,8 tys. zł. Szef 
Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że skalę zmniejszenia wpływów zniwelowały 
większe dochody zrealizowane w 2020 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych 
w 2019 r. z tytułu: spłat pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych (wyższe o 531,0 tys. zł, odsetek od udzielonych sędziom pożyczek 
i odsetek za zwłokę w zapłacie (wyższe o 328,8 tys. zł), kar wynikających z umów 
i odszkodowań (wyższe o 190,4 tys. zł), sprzedaży składników majątkowych 
(wyższe o 18,7 tys. zł), jak również dochody w zakresie pozostałych wpływów11 
(wyższe o 12,0 tys. zł) oraz wpłaty 0,9 tys. zł z tytułu grzywien od osób fizycznych. 

Na koniec 2020 r., według rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych, w części 05 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w kwocie 1 198,3 tys. zł, w tym zaległości netto stanowiły 449,6 tys. zł. 
W porównaniu z rokiem 2019 należności ogółem były niższe o 883,2 tys. zł, 
a zaległości netto niższe o 45,5 tys. zł. Spadek poziomu zaległości wynikał głównie 
z wpłat z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów 
z pozostałych odsetek.  

 (akta kontroli str. 470-500) 

Na koniec 2020 r. w NSA (u dysponenta III stopnia) wystąpiły należności pozostałe 
do zapłaty w wysokości 843,7 tys. zł, w tym zaległości netto w kwocie 95,1 tys. zł12. 
W porównaniu z 2019 r. zarówno należności jak i zaległości netto były niższe 
odpowiednio o 876,2 tys. zł oraz o 47,2 tys. zł.  

Spadek należności wynikał m.in. z wpłaty przez pozwanego całej kwoty 
zasądzonego13 odszkodowania wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty 
(tj. 544,7 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 491-500) 

NSA (dysponent III stopnia) podejmował działania w celu odzyskania zaległych 
należności, m.in. wystąpił z kolejnymi wnioskami o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego w sprawach14, w których poprzednie postępowania egzekucyjne 
zostały umorzone, podtrzymał także wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika, 
więc postępowanie jest nadal w toku. 

(akta kontroli str. 477-481) 

                                                      
8 Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 
9 Paragraf 0700 - Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom 

na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.  
10 Niższy udział spraw o wysokiej wartości przedmiotu zaskarżenia, od których należy uiścić wpis stosunkowy. 
11 Głównie w wyniku zatrzymanego wadium. 
12 Według rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27 (po korekcie).   
13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2020 r. 
14 Sprawy prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. 
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2. Wydatki 

2.1  Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 05 zostały zrealizowane w kwocie 514 057,7 
tys. zł, co stanowiło 98,7% planu po zmianach (520 811,0 tys. zł). W porównaniu 
do roku 2019 wydatki wzrosły o 35 257,7 tys. zł, tj. o 7,4%.  

Wydatki budżetu państwa w NSA (dysponent III stopnia) wyniosły 130 660,4 tys. zł, 
tj. o 2,6% niższe od planu po zmianach (134 102,2 tys. zł) i o 7,8% wyższe niż 
w 2019 r. (9 430,7 tys. zł).  

Wzrost wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, zarówno w części 05, jak 
i w NSA (u dysponenta III stopnia) wynikał głównie z ustawowych15 podwyżek płac 
dla pracowników nieobjętych systemem mnożnikowym oraz ustawowej waloryzacji 
wynagrodzeń korpusu orzeczniczego, tj. sędziów, asesorów i referendarzy 
sądowych. 

(akta kontroli str. 553-554, 755-746, 831-833, 842-847) 

Dysponent części 05, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków 
budżetowych, podjął dwie decyzje o blokowaniu wydatków16 na łączną kwotę 
31 591,0 tys. zł. Blokady wprowadzono m.in. w związku z:  

 koniecznością odstąpienia od umowy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
(dalej: WSA) w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowej związanej 
z przebudową wentylacji mechanicznej w budynku – zadanie inwestycyjne 
Roboty budowlane w budynku WSA w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 1017 
(na kwotę 315,0 tys. zł), 

 nieobsadzeniem stanowisk sędziowskich i asesorskich w NSA i w WSA 
(w związku z czasochłonnym przebiegiem wieloinstancyjnych procedur 
wyłaniania i weryfikacji kandydatów) oraz z niższym od planowanego 
poziomem odejść sędziów w stan spoczynku i tym samym niższymi niż 
planowano wydatkami z tytułu wynagrodzeń oraz uposażeń dla sędziów w stanie 
spoczynku (na łączną kwotę 29 894,0 tys. zł)18,  

 zmniejszeniem wydatków m.in. w zakresie postępowania sądowego, szkoleń, 
podróży służbowych, zakupu: usług remontowych, pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek, głównie z przyczyn spowodowanych 
rozprzestrzenianiem się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 
i obostrzeń sanitarnych wynikających ze stanu pandemii (na łączną kwotę 
1 382,0 tys. zł) 19. 

Wydatki zablokowano niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich 
blokadę. 

(akta kontroli str. 371-382, 398-404, 407-409, 412-413) 

                                                      
15 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwalonym budżecie przyjął, analogiczną jak w Ministerstwie 

Sprawiedliwości podwyżkę. 
16 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego: nr 48 z dnia 5 listopada 2020 r., nr 58 z dnia 21 

grudnia 2020 r.   
17 Blokada w rozdziale 75102 w § 6050.  
18 Blokada w rozdziale 75102 w § 4030 na łączną kwotę 24 748,0 tys. zł oraz w rozdziale 75312 w § 3110 

na łączną kwotę 5 146,0 tys. zł. 
19 Blokada w dziale 751, w rozdziale 75102 w: § 3020 w wysokości 25,0 tys. zł, § 4000 w wysokości 75,0 tys. zł, 

§ 4010 w wysokości 18,0 tys. zł, § 4110 w wysokości 75,0 tys. zł, § 4120 w wysokości 25,0 tys. zł, § 4140 
w wysokości 64,0 tys. zł, § 4170 w wysokości 44,0 tys. zł, § 4240 w wysokości 40,0 tys. zł, § 4270 
w wysokości 105,0 tys. zł, § 4410 w wysokości 18,0 tys. zł, § 4420 w wysokości 38,0 tys. zł, § 4430 
w wysokości 32,0 tys. zł, § 4440 w wysokości 17,0 tys. zł, § 4480 w wysokości 10,0 tys. zł, § 4510 
w wysokości 1,0 tys. zł, § 4520 w wysokości 14,0 tys. zł, § 4610 w wysokości 540,0 tys. zł, § 4700 
w wysokości 108,0 tys. zł, § 6060 w wysokości 133,0 tys. zł. 
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Na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 
kryzysowych20 (dalej: ustawa o COVID-19) oraz w związku z decyzją Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych na rok 
2020 wydatków budżetu państwa, Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej dokonał blokady21 na łączną kwotę 13 381,0 tys. zł. Szef Kancelarii 
Prezesa NSA poinformował, że blokada nie ograniczyła realizacji zadań przez 
sądownictwo administracyjne. Objęła ona niewykorzystane, na skutek istniejących 
nieobsadzonych stanowisk sędziowskich i asesorskich, środki funduszu 
wynagrodzeń oraz niewykorzystane kwoty przeznaczone na wypłatę sędziom 
uposażeń z tytułu przejścia w stan spoczynku, z uwagi na fakt, że nie wszyscy 
sędziowie, którzy spełniali ustawowe warunki do przejścia w stan spoczynku, 
skorzystali z tego uprawnienia. Zaoszczędzono także środki na pozapłacowe 
wydatki bieżące (tj. 19,6% łącznej kwoty blokady) z uwagi na zmniejszenie kosztów 
postępowania sądowego, bowiem w szerszym zakresie wykorzystano łączność 
elektroniczną do przeprowadzania rozpraw na odległość oraz wdrożono 
mechanizmy zdalnego kontaktu z sądem rozpoznającym sprawę. Uzyskano 
oszczędności również na skutek rezygnacji z konferencji oraz szkoleń stacjonarnych 
- zastąpiono je formą wykorzystującą komunikację elektroniczną. Przesunięcie 
drugiego etapu zadania Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego 
na następne okresy budżetowe oraz oszczędności wynikające z optymalizacji cen 
i struktury realizowanych zamówień, w obszarze wydatków majątkowych umożliwiło 
zablokowanie kwoty 1 745 tys. zł, tj. 13% łącznej kwoty blokady. 

W części 05 w 2020 r. nie zwiększano planu wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw 
celowych. Nie były realizowane również wydatki z budżetu środków europejskich. 

(akta kontroli str. 262-273, 383-397, 848-851) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 05 w 2020 r. wyniosły 341 281,9 tys. zł, 
co stanowiło 99,7% planu po zmianach (342 298,0 tys. zł) i w porównaniu do 2019 r. 
były wyższe o 30 743,0 tys. zł (o 9,9%). Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował, 
że wobec wieloletniej blokady wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych, 
Sejm RP w uchwalonym budżecie przyjął podwyżkę pozwalającą na waloryzację 
poszczególnych indywidualnych płac pracowniczych w granicach 900,0 zł. 
W efekcie nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników nieobjętych systemem 
mnożnikowym22. Ustawowa waloryzacja wynagrodzeń korpusu orzeczniczego 
(tj. sędziów, asesorów i referendarzy sądowych23) wyniosła 7,04% (łącznie o kwotę 
12 952,1 tys. zł). 

Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wyniosło 
12 595,3 zł. W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2019 r. (11 440,4 zł) 
było wyższe o 1 154,9 zł, tj. o 10,1%. Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 05 
wyniosło 2 258 osoby i było o cztery osoby niższe, niż w 2019 r.  

(akta kontroli str. 257-273) 

                                                      
20 Dz. U. poz. 1842, ze zm.  
21 Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: MF/BP2.4143.19.6.2020.BLOK z 26 

listopada 2020 r., obejmowała NSA oraz 16 Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. 
22 Tj. pracowników administracyjnych oraz asystentów sędziów. 
23 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie 

w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 



 

6 
 

Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że według wytycznych Ministra 
Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla 
funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, podział 
realizowanych przez pracowników sądów zadań powinien być taki, aby ich część – 
niewymagająca fizycznej obecności pracowników w sądzie – mogła być jak 
najdłużej realizowana zdalnie. Zalecenie to zostało wykorzystane przy organizacji 
pracy sądów administracyjnych. Sędziowie i ich asystenci wykonują zadania 
samodzielne, ściśle oznaczone i zindywidualizowane, a więc niewymagające 
współpracy z innymi osobami (poza sędzią patronem). NSA zapewnił wszystkim 
sędziom i asystentom możliwość komunikacji elektronicznej z sekretariatami 
wydziałów procesowych zapewniających dostęp do dokumentacji prowadzonej 
w tych komórkach organizacyjnych, dostęp do elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją EZD PUW oraz portalu spraw sądowoadministracyjnych PASSA, 
zdalny dostęp do systemów informacji prawnej. Sąd wyposażył także wszystkich 
sędziów w kwalifikowane podpisy elektroniczne, zapewnił możliwość bezpośredniej 
komunikacji elektronicznej pomiędzy sędziami orzekającymi w sprawach 
procesowych oraz rozpatrywania tych spraw z wykorzystaniem technik i narzędzi 
informatycznych na posiedzeniach niejawnych, a także umożliwił komunikację 
elektroniczną i łączność w sprawach procesowych sędziów z asystentami. 
Powyższe działania odnoszące się do korpusu sędziowsko-asystenckiego oraz 
zabezpieczenia informatycznego i technicznego przełożyły się na utrzymanie 
wysokiego poziomu sprawności orzeczniczej NSA przy utrzymującym się dużym, 
wyższym o ponad 2 tys. spraw w stosunku do 2019 r., wpływie spraw, skutkującego 
m.in. zmniejszeniem w NSA liczby spraw zaległych o blisko 1,5 tys. 

Pracownicy NSA skierowani do pracy zdalnej pozostawali do dyspozycji 
pracodawcy w godzinach od 8:00 do 16:00 i wykonywali zadania zlecone przez 
przełożonych w trybie telefonicznym lub elektronicznym. W okresie od marca 
do grudnia 2020 r. udział procentowy pracowników skierowanych do pracy zdalnej 
w stosunku do ogółu pracowników zatrudnionych24 w NSA przedstawiał się 
następująco: marzec25 62,2%, kwiecień 86,8%, maj 73,4%, czerwiec 57,1%, lipiec 
43,7%, sierpień 35,2%, wrzesień 34,7%, październik 40,4%, listopad 56,8%, 
grudzień 47,7%, tj. średnio 53,8% pracowników NSA.  

(akta kontroli str. 238-246, 262-273) 

W NSA wdrożono 13 zarządzeń26 Prezesa NSA stanowiących jednocześnie 
wytyczne dla wojewódzkich sądów administracyjnych w sferze organizacji 
zarządzania profilaktyki związanej z panującą pandemią SARS-CoV-2. Szef 
Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że o ich skuteczności świadczy rozpoznanie 
przez te sądy ponad 65 tys. spraw w średnim czasie dla wszystkich wojewódzkich 
sadów administracyjnych około pięciu miesięcy27. W NSA dokonano m.in. zmian 
w Regulaminie pracy28 w związku z wykonywaniem przez pracowników pracy 
zdalnej w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem 

                                                      
24 Z wyłączeniem pracowników świadczących pracę w trybie zadaniowym, długotrwale nieobecnych oraz 

korzystających z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bądź krótkotrwałych zwolnień lekarskich. 
25 Udział procentowy osób zatrudnionych zdalnie w okresie od 16 do 31 marca. 
26 M.in. Zarządzenie nr 6 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu 
zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zarządzenie nr 7 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów 
i ograniczania obsad kadrowych w NSA w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

27 Czas ten był krótszy o jeden miesiąc od przyjętego przed ujawnieniem się pandemii miernika rozpatrywania 
spraw przez wojewódzkie sądy administracyjne w okresie do sześciu miesięcy. W 2020 r. do wojewódzkich 
sądów administracyjnych wpłynęło blisko 70 tys. spraw. 

28 Zarządzenie nr 44 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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wirusem SARS-CoV-2. Szef Kancelarii Prezesa NSA poinformował, że wydatki 
poniesione przez NSA w związku z przeprowadzaniem zdalnych rozpraw sądowych 
oraz wykonywaniem pracy zdalnej wynosiły łącznie 408,1 tys. zł i dotyczyły m.in.: 
zakupu laptopów (150,5 tys. zł), licencji wieczystych 32,5 tys. zł, zestawu urządzeń 
terminalowych 48,1 tys. zł, oprogramowania 155,5 tys. zł. Natomiast łączne wydatki 
w ww. zakresie dla części budżetowej 05 wynosiły 1 394,5 tys. zł. Szef Kancelarii 
Prezesa NSA poinformował, że sądy administracyjne dostosowały swoją 
infrastrukturę informatyczno-techniczną dla potrzeb realizacji art. 15 zzs4 ust. 2 
ustawy o COVID-19. 

(akta kontroli str. 108-120, 126-139, 238-246, 417-450, CD_3) 

Kwota oszczędności związana ze świadczeniem pracy zdalnej w części budżetowej 
05 wynosiła łącznie 3 633,0 tys. zł. Istotna część tych oszczędności (kwota 2 545,0 
tys. zł), była wynikiem zmian w organizacji pracy, polegającej na umożliwieniu 
sędziom zdalnego realizowania czynności orzeczniczych, kierowaniu do pracy 
zdalnej części kadry asystenckiej i administracyjnej oraz odstąpieniu 
od stacjonarnych szkoleń i konferencji szkoleniowych, częściowo realizowanych 
w trybie on-line. Dodatkowo uzyskano oszczędności na poziomie 1 088,0 tys. zł 
z tytułu niższych kosztów postępowania sądowego, tj. mniejszych nakładów 
na usługi pocztowe w związku z większym wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej oraz znacznego zredukowania wydatków na zagraniczne podróże 
służbowe i obsługę wizyt delegacji zagranicznych. Oszczędności były wynikiem 
także m.in. niższych kosztów wstępnych badań lekarskich, usług: transportowych, 
pralniczych, tłumaczeniowych.  

Łączna kwota29 poniesionych w części budżetowej 05 wydatków związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 wynosiła 2 196,5 
tys. zł. Wydatki te dotyczyły zakupu m.in.: dodatkowego wyposażenia sądów 
(np. przesłony i ekrany ochronne, dozowniki na płyny dezynfekujące, urządzenia 
nagłaśniające, itp.) wraz z towarzyszącymi usługami montażowymi 1 276,2 tys. zł, 
artykułów ochrony osobistej i artykułów do dezynfekcji (641,9 tys. zł), usług 
dezynfekcji i ozonowania 278,4 tys. zł.  

Łączne wydatki poniesione przez NSA (dysponent III stopnia) w związku 
z pandemią SARS-CoV-2 to kwota 540,6 tys. zł, m.in. na: cyfrowy system 
konferencyjny 138,4 tys. zł, usługi dezynfekcji 124,8 tys. zł, przegrody ochronne 
76,2 tys. zł, maseczki, przyłbice oraz rękawice 65,3 tys. zł, instalację i integrację 
systemów audio-wideo w salach rozpraw 58,4 tys. zł, telewizory 28,2 tys. zł, 
przepływowe lampy UV-C 16,0 tys. zł, płyny do dezynfekcji 11,3 tys. zł, audyt 
epidemiologiczny 3,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 417-450, CD_3) 

W 2020 r. w NSA (dysponent III stopnia) realizowane były trzy umowy zlecenia, 
które zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w ramach których zadania 
realizowało trzy osoby, w tym dwóch pracowników NSA. Wydatki na realizację tych 
umów w 2020 r. wyniosły 37,0 tys. zł i były niższe od wydatków poniesionych 
w 2019 r. o 12,9 tys. zł.  

(akta kontroli str. 238-249, 454-458, 461-462, 465-469) 

W 2020 r. w części 05 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 204,8 
tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach (5 245,0 tys. zł) oraz prawie 70% 
pierwotnie planowanych wydatków (7 438,0 tys. zł). W porównaniu do roku 2019 

                                                      
29 Wydatki poniesione przez NSA i 16 Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. 
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nastąpił spadek wydatków o 6 846,7 tys. zł, tj. o 56,8%. Szef Kancelarii Prezesa 
NSA poinformował, że konieczność obniżenia30 wydatków majątkowych wynikała 
z eskalacji pandemii COVID-19, wobec której koniecznym było dokonanie zmiany 
priorytetowych celów działania, tj.: zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego budynków sądowych i przebywających w nich osób oraz 
utrzymania ciągłości działania instytucji, w tym w szczególności w zakresie 
prowadzenia działalności orzeczniczej. 
Odstąpiono również od realizacji zadania Roboty budowlane w budynku WSA 
w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 z powodu niewywiązania się wykonawcy 
z warunków umowy. Środki przeznaczone na to zadanie w wysokości 315,0 tys. zł 
w dniu 5 listopada zablokowano na mocy zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego31.  

(akta kontroli str. 339-370, 470-490, 549-552) 

Zobowiązania w części 05 na koniec 2020 r. wyniosły 27 599,8 tys. zł i były wyższe 
o 12,0% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (24 634,6 tys. zł). Największy 
udział miały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (23 509,3 
tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne (2 077,2 tys. zł). Zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. 

(akta kontroli str. 845-847) 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania 
wyłączeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych32, dalej: 
ustawa Pzp) w kwocie 5 509,9 tys. zł (bieżących – 3 674,7 tys. zł i majątkowych – 
1 835,2 tys. zł) poniesionych w 2020 r. przez NSA (dysponent III stopnia). Zbadana 
kwota stanowiła 1,1% wydatków budżetu państwa w części 05 (4,2% 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. Próbę do badania wylosowano z zastosowaniem metody monetarnej 
(MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) obejmowała 47 
dowodów księgowych na łączną kwotę 3 280,8 tys. zł oraz dobrano w sposób 
celowy (wg osądu kontrolera) 19 dowodów księgowych w łącznej kwocie 2 229,1 
tys. zł.  

(akta kontroli str. 235-237, 539-548, 845-847, CD_1, CD_2) 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur 
określonych w ustawie Pzp w odniesieniu do czterech postępowań o zamówienia 
publiczne o łącznej wartości 609,9 tys. zł (w 2020 r. wydatkowano całą kwotę, 
tj. 609,9 tys. zł) udzielonych przez NSA (dysponenta III stopnia). Jedno 
postępowanie (na dostawę i wdrożenie urządzenia firewall wraz 
z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami) zostało przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz trzy postępowania (na zakup dwóch sztuk 
kopiarek, wymianę siłowników i montaż czujników ruchu w drzwiach wejściowych 
do budynków NSA przy ul. G. Boduena 3/5 oraz ul. Jasnej 6 oraz cyfrowego 
systemu konferencyjnego – każde zamówienie o wartości poniżej 30,0 tys. euro) 

                                                      
30 Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 (znak: MF/BP4.4143.16.3.2020.RC) 

i z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: MF/BP4.4143.16.4.2020.RC). 
31 Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego: nr 48 z dnia 5 listopada 2020 r. 
32 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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przeprowadzono bez zastosowania ustawy Pzp, na podstawie regulacji 
wewnętrznych NSA33. 

(akta kontroli str. 17-57, 512-538) 

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 nie stwierdzono naruszeń 
przepisów ustawy Pzp.  

W NSA terminowo opracowano i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej plan zamówień publicznych oraz sporządzono i przekazano 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych 
w 2020 r. zamówieniach. 

(akta kontroli str. 37-40, 55-57, 501-511) 

W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli wykonania budżetu państwa w NSA za rok 
2019 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli 
wnioskowała o wyeliminowanie przypadków ujmowania wydatku w niewłaściwym 
paragrafie klasyfikacji budżetowej, przy dokonywaniu zmian w planie finansowym. 
Szef Kancelarii Prezesa NSA wyjaśnił, że podjęto szereg czynności, m.in.: każdemu 
pracownikowi Wydziału Finansowo Budżetowego NSA umożliwiono dostęp 
do systemu informacji prawnej LEX oraz do informatycznej bazy Inforlex, w tym 
do czasopisma Rachunkowość budżetowa, a także do ogólnodostępnych 
wideoszkoleń z zakresu finansów publicznych w trybie on-line. 

(akta kontroli str. 250-252, 871-873) 

Badanie planów finansowych NSA i WSA na 2020 r. nie wykazało niewłaściwego 
zastosowania paragrafów klasyfikacji wydatków. Mając na uwadze powyższe, 
należy uznać za celowe kontytuowanie podjętych przez NSA działań 
wzmacniających skuteczność nadzoru w zakresie właściwego stosowania 
paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

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

2.2.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

Wydatki w NSA w 2020 r. zostały poniesione w szczególności na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi, w tym wynagrodzenia sędziów, asesorów i aplikantów 
oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne. W efekcie 
zrealizowanych wydatków majątkowych w kwocie 5 204,8 tys. zł: 

 zbudowano układ zasilania drugostronnego dla budynków WSA w Gdańsku, 
renowację elewacji budynku WSA w Olsztynie, i wykonano instalację 
klimatyzacji w pomieszczeniach budynku WSA w Lublinie (wydatki 
na inwestycje budowlane – 572,4 tys. zł),  

 zapewniono34 modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury systemów 
informatycznych wykorzystywanych w pracy sądownictwa 
administracyjnego, w sposób umożliwiający ciągłość prowadzenia 
działalności przez sądy administracyjne, przy zachowaniu odpowiedniego 

                                                      
33 Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

wydatkowania środków publicznych oraz trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez 
Naczelny Sąd Administracyjny, ze zm. 

34 Realizowano zadania, tj. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego oraz Sprzęt i urządzenia 
techniczne. 

Realizacja wniosków 
pokontrolnych 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Podjęto, również 
działania minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Szef 
Kancelarii Prezesa poinformował, że zadanie Informatyzacja postępowania 
sądowoadministracyjnego to proces wieloletni, który został przyspieszony 
uwarunkowaniami związanymi z pandemią COVID-19. Łączne wydatki 
poniesione na realizację powyższych zadań wyniosły 4 632,4 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 339-367, 470-490) 

Prezes NSA sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu części 05, które 
polegały w szczególności na sporządzaniu okresowych ocen wykonania dochodów 
i wydatków budżetowych (w tym zaangażowania planu wydatków), przeprowadzaniu 
kontroli gospodarki finansowej w WSA w Warszawie, weryfikacji prawidłowości 
danych ujętych w sprawozdawczości budżetowej oraz zapewnieniu prowadzenia 
zadań audytowych. Szef Kancelarii Prezesa NSA, poinformował, że od początku 
pandemii, co najmniej co miesiąc, Prezes NSA realizował narady z Prezesami 
wojewódzkich sądów administracyjnych za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, przedmiotem których były w szczególności zagadnienia dotyczące 
cyklicznej analizy i oceny wyników orzeczniczych. W trakcie tych narad 
kształtowano odpowiednio bieżącą praktykę orzeczniczą i pracowniczą, 
odpowiednio do zmieniającej się sytuacji pandemicznej. 

W związku z stwierdzonymi przez NIK w WSA w Poznaniu35 nieprawidłowościami 
w sprawozdawczości rocznej oraz w ustalaniu należności, Szef Kancelarii Prezesa 
NSA poinformował m.in., że (…) dysponent części wyrywkowo uwzględni 
wyspecyfikowane obszary odpowiednio w realizowanym systemie kontroli 
finansowej oraz w kontroli sprawozdawczości, jak również wystąpi do wszystkich 
jednostek podległych o wzmocnienie działań koordynacyjno-nadzorczych w celu 
zabezpieczenia przed ewentualnym wystąpieniem podobnych przypadków 
w przyszłości. 

(akta kontroli str. 58-107, 606-638, 643-700) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
przez NSA w zakresie wydatków. Badane wydatki zostały poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ufp, 
a postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono zgodnie 
z ustawą Pzp i zasadami udzielania zamówień publicznych w NSA. Nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań 
za 2020 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 2020 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

                                                      
35 Kontrola P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. - wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu, znak: LPO.410.001.04.2021. Wystąpienie z 25 marca 2021 r. 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 05 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (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.  

 (akta kontroli str. 13-16, 140-222, 757-870) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia przez NSA 
sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo, a kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych objętego kontrolą dysponenta III stopnia były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

V. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości nie 
formułuje wniosków i uwag. 

VI. 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 piśmie36 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. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r. 

 

        Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

       Marian Banaś 

 

.................................................... 
                 podpis

                                                      
36 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 
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