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I. Dane identyfikacyjne 

Trybunał Konstytucyjny, al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa (dalej: Trybunał 
lub TK). 

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

(akta kontroli: str. 9-10) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej. 

 

Marcin Grochal, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/30/2021 z 26 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 dysponenta części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa,  
- sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych 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 publicznych2. 

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 06 w trakcie roku 
budżetowego, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 

- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 06 limitów wydatków, w tym – limitów 
środków na wynagrodzenia, 

- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków TK (dysponenta III stopnia), 

 

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

W części 06 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 ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w części 06 – Trybunał Konstytucyjny  

Ocenę pozytywną uzasadnia fakt, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami 
określonymi w ufp. i aktach wykonawczych oraz zgodnie z planem finansowym. 
W badanej próbie 5,1% wydatków TK nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego 
wydatkowania środków publicznych, a sprawozdania budżetowe zostały sporządzone 
rzetelnie i terminowo.  

Stwierdzona drobna nieprawidłowość dotycząca zakwalifikowania i zaksięgowania 
jednego wydatku niezgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych4 miała charakter 
jednostkowy i została usunięta w trakcie kontroli. Zgodnie z przyjętymi przez NIK 
kryteriami oceny nieprawidłowość ta nie spowodowała jej obniżenia. 

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości należy ocenić, że sprawowane przez 
dysponenta części 06 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 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Dochody budżetowe 

Dochody budżetu państwa w części 06 zostały w ustawie budżetowej6 zaplanowane 
w kwocie 30,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 31,9 tys. zł, tj. 106,3% planu7. 
W porównaniu do roku 2019 dochody były wyższe o 7,9 tys. zł (o 32,9%). 

                                                      
3 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.  

4 Dz.U.2014 poz. 1053, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. 
5 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. 
6  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
7  Na podstawie sprawozdania Rb-27 za 2020 r. 
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Wyższa realizacja dochodów wynikała w szczególności ze zwiększonych wpływów 
z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych osób, dla 
których Trybunał jest dodatkowym miejscem pracy, zwrotu dofinansowania podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracownika8, z którym rozwiązano umowę o pracę oraz nadpłaty 
za rozliczenie mediów w wynajmowanych mieszkaniach sędziowskich. 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 06 nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 

(akta kontroli str. 3-4, 38-71, 436, 449-453) 

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

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zostały zrealizowane 
w kwocie 38 038,8 tys. zł. Stanowiło to 99,1% planu po zmianach (38 376,0 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 2 117,8 tys. zł, tj. o 5,9%. Wzrost 
wydatków wynikał w szczególności ze zwiększenia podstawy naliczania uposażeń 
sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych oraz zwiększenia liczby wypłacanych 
świadczeń w związku z odejściem czterech sędziów TK w stan spoczynku9. 

(akta kontroli str.326, 328, 424-434, 437-438,  
1253-1259, 1957-1960, 1974-1983) 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w TK wprowadzono nadzwyczajne zasady 
bezpieczeństwa10, oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa wykonywania pracy poza 
siedzibą Trybunału11.  

W okresie od marca do grudnia 2020 r. pracę poza siedzibą Trybunału (w formie zdalnej) 
wykonywało średnio 62,3% pracowników12. Z tego tytułu poniesiono dodatkowe wydatki 
w kwocie 44,1 tys. zł brutto13 na zakup 10 laptopów do realizacji zadań w formie pracy 
zdalnej oraz 20 licencji oprogramowania antywirusowego. Ponadto, na zapobieganie, 
przeciwdziałanie i walkę z COViD-19 w 2020 r. wydatkowano 42,2 tys. zł, 
w szczególności na środki ochrony indywidualnej dla pracowników i gości Trybunału14.  

Wydatki z tytułu zakupu energii w 2020 r. wyniosły 376,3 tys. zł i w porównaniu do 
roku 2019 (333,8 tys. zł) wzrosły o 42,5 tys. zł, tj. 12,5%. Z wyjaśnień pani Dyrektor 
wynikało, że zwiększenie wydatków w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynikło 

                                                      
8  Zwrot w kwocie 4 300,00 zł. 
9  Trzech sędziów grudniu 2019 i jeden w styczniu 2020.  
10 Zarządzenie nr 3/2020 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w Trybunale Konstytucyjnym, dalej: Zarządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa. 

11 Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
wdrożenia zasad wykonywania pracy poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem CARS-CoV-2. 

12W kolejnych miesiącach liczba pracowników pracujących w trybie zdalnym wynosiła od 58-89 osób. 
13 Faktura nr F/688/04/2020 z 21 kwietnia 2020 r. na kwotę 2145,37 zł – Point sp. z o.o. oraz Faktura VAT nr 

FS/203/05/2020 z 26 maja 2020 r. na kwotę 41 992,20 zł – Malibu PC R. Bujalski W. Dejer i R. Maciak sp. j. 
14 Zakupy zrealizowano zgodnie z zarządzeniem nr 4/2020 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie wyłączenia stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Trybunale 
Konstytucyjnym do zamówień poniżej progu 30 tys. EURO w związku z zadaniami realizowanymi w celu 
zapobiegania lub zwalczania epidemii. 
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przede wszystkim ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 55,1 tys. zł, która 
nastąpiła w grudniu 2019 r.15.  

 (akta kontroli str.3-6, 314, 408, 1239-1258, 
1288-1411, 1995-2043, 2046-2056) 

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. 
o zablokowaniu planowanych wydatków na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych16, Prezes TK, po analizie wykonania wydatków w części 06 – 
Trybunał Konstytucyjny, 1 grudnia 2020 r., dokonała na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 
i 3 ufp., blokady planowanych wydatków na kwotę 822,0 tys. zł17. 

(akta kontroli str. 3-6, 409-421) 

Wydatki na wynagrodzenia w części 06 w 2020 r. wyniosły 19 654,2 tys. zł, co stanowiło 
100,0 % planu po zmianach (19 657,0 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 
jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wyniosło 12 407,93 zł18 i było niższe o 294,94 zł, 
tj. o 2,3% w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. (12 702,87 zł). 
Przeciętne zatrudnienie (według sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty) 
w 2020 r. w części 06, wyniosło 132 i było o pięć osób większe niż w 2019 r. 

(akta kontroli str. 439, 1259-1261) 

Zobowiązania w części 06 –Trybunał Konstytucyjny na koniec 2020 r. wyniosły 
1 637,6 tys. zł i były o 7,6 % wyższe od kwoty zobowiązań na koniec roku 2019. 
Największy udział stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi (1 568,0 tys. zł). Na koniec 2020 r. nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. 

(akta kontroli str.437-438, 442, 458, 1958, 1974-
1975) 

Prawidłowość realizacji wydatków zbadano na podstawie próby części wydatków 
poniesionych przez TK w 2020 r. w kwocie 1 950,1 tys. zł (w tym wydatki bieżące – 
1 333,1 tys. zł i majątkowe 617,0 tys. zł). Badana próba stanowiła 5,1% wydatków 
budżetu państwa w części 06- Trybunał Konstytucyjny.  

Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów księgowych wygenerowanych 
z systemu księgowego dotyczących pozapłacowych wydatków TK. Próba wylosowana 
metodą monetarną (MUS - z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) 
obejmowała 40 dowodów księgowych na łączną kwotę 1 148,4 tys. zł. Próba wydatków 

                                                      
15 19 grudnia 2019 r. TK otrzymał od dostawcy energii (Innogy Polska S.A.) zwrot nadpłaty za energię elektryczną 

w kwocie 55,1 tys. zł z tytułu dostosowania ceny i stawki opłat za energię elektryczną  na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 
2) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, ze zm.). 

16 Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
17 § 3110 uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne – 150,0 tys. zł, § 4000 grupa wydatków – 

80,0 tys. zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 197,0 tys. zł, § 4030 wynagrodzenia osobowe sędziów – 
170,0 tys. zł, § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95,0 tys. zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 
60,0 tys. zł, § 4410 podróże służbowe krajowe – 50,0 tys. zł, § 4420 podróże służbowe zagraniczne – 20,0 tys. zł. 

18 Według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70) za okres sprawozdawczy od początku roku do 
końca IV kwartału 2020 r. 
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dobranych celowo (według osądu kontrolera i analizy przedkontrolnej) obejmowała 
56 dowodów księgowych na kwotę 801,7 tys. zł19. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami. Jeden ze zbadanych 
dowodów księgowych został błędnie ujęty w księgach rachunkowych, co zostało opisane 
w sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 424-425, 562-1207, 1288-
1411, 1994, CD-1) 

W ramach powyższej próby wydatków prawidłowość stosowania procedur realizacji 
zamówień publicznych badano w odniesieniu do jednego postepowania (o wartości 
698,8 tys. zł) prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych20 w formie przetargu nieograniczonego21 oraz jednego 
postępowania (o wartości 42,0 tys. zł) przeprowadzonego bez stosowania ustawy pzp22 
prowadzonego w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Trybunale 
Konstytucyjnym. Badanie prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówienia 
publicznego nie wykazało nieprawidłowości. Szacowanie wartości zamówienia o wartości 
poniżej 30 tys. EUR zostało udokumentowane w postaci notatki służbowej. W protokole 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
zamieszczono wszystkie wymagane informacje. Tym samym NIK uznaje, że został 
zrealizowany wniosek sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., 
dotyczący dokumentowania wszystkich czynności w postępowaniach o zamówienie 
publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(akta kontroli str. 1208-1241, 1416-1944) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Wydatek w kwocie 405,78 zł na zakup przyłbic ochronnych dla pracowników ochrony TK, 
zaklasyfikowano i ujęto w księgach rachunkowych w § 4210 – zakup materiałów 
i wyposażenia. Było to niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji budżetowej, w myśl którego zakup przyłbic ochronnych powinien zostać 
zakwalifikowany jako wydatek z tytułu ochrony indywidualnej pracowników i ujęty 
w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 
Nieprawidłowość skutkowała błędnym wykazaniem wydatku w sprawozdaniach Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa (miesięcznych począwszy od kwietnia 
2020 r. oraz w rocznym), tj. zawyżeniem zaangażowania i wykonania wydatków w § 4210 
przy równoczesnym zaniżeniu w § 3020. 

(akta kontroli str. 424-431, 1288-1293, 1336-1338) 

Dyrektor Kancelarii TK wyjaśniła, że pierwsze zakupy maseczek rękawiczek i płynów 
dezynfekujących kwalifikowano do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, jednak 
w związku z intensywnym rozwojem epidemii koronawirusa zdecydowano, że zakupy 
tego rodzaju zostaną poniesione z § 3020. Dodała, że przyczyną niewłączenia 

                                                      
19 W ramach doboru celowego badaniem objęto:12 dowodów księgowych w ramach pięciu umów zlecenia, 42 dowody 

księgowe obejmujące wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i walkę z COViD-19 oraz dwa dowody 
księgowe w ramach badanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

20 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.; dalej: ustawa pzp. 
21 Sprawa znak: Adm.221.3.2020 –na budowę i wykonanie nowego systemu wizyjnego do transmisji rozpraw 

Trybunału Konstytucyjnego na dużej i małej sali rozpraw oraz adaptację instalacji systemów akustyki, elektroakustyki 
i oświetlenia na małej sali rozpraw. 

22 Sprawa znak: Inf.0430.4.2020 – na zakup komputerów przenośnych – 10 szt. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

6 
 

przedmiotowej faktury do korekty sporządzonej 30 kwietnia 2020 r., była oczywista 
omyłka. 

 (akta kontroli str. 424-431, 1412-1415) 

W trakcie kontroli NIK (11 i 12 marca 2021 r.) skorygowano błędne zapisy w księgach 
rachunkowych oraz skorygowano roczne sprawozdanie Rb-28 w pozycjach wydatki 
i zaangażowanie poprzez zmniejszenie w § 4210 i zwiększenie w § 3020 o 405,78 zł.  

NIK uwzględniając dokonanie przez Trybunał korekty oraz jednostkowy charakter błędu 
uznaje, że nieprawidłowość nie miała charakteru systemowego.  

(akta kontroli str. 1969-1984) 

 
 

2.2 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki Trybunału w 2020 r. zostały poniesione w szczególności na działalność 
orzeczniczą i obsługę TK, wynagrodzenia pracowników i sędziów oraz uposażenia 
sędziów TK w stanie spoczynku. W efekcie zrealizowania wydatków majątkowych 
w kwocie 637,7 tys. zł: zakupiono siedem serwerów zwiększających wydajność 
i bezpieczeństwo systemu informatycznego TK (283,8 tys. zł), zbudowano nowy system 
wizyjny do transmisji rozpraw Trybunału Konstytucyjnego (333,2 tys. zł) oraz zakupiono 
profesjonalną bramkę do wykrywania metali (20,7 tys. zł). 

(akta kontroli str. 437-438, 647-648, 1009-1032) 

W 2020 r. do Trybunału wpłynęło 368 spraw, tj. o trzy (0,8%) więcej niż w 2019 r. 
W trakcie roku załatwiono 328 spraw, tj. o 13 spraw (3,8%) mniej niż w roku poprzednim, 
a na koniec 2020 r. do załatwienia pozostawało 529 spraw, tj. o 37 (7,5%) więcej niż na 
koniec roku 2019. 

Dyrektor Kancelarii wyjaśniła, że sporządzanie statystyki w oparciu o kryterium ilościowe 
jest daleko idącym uproszczeniem z punktu widzenia działalności orzeczniczej, ze 
względu na duże zróżnicowanie złożoności merytorycznej i proceduralnej spraw 
rozpatrywanych przez Trybunał. Dodała także, że najważniejsze problemy konstytucyjne 
będące przedmiotem orzeczeń TK, są przedstawiane w Informacji o istotnych 
problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału, przedkładanej 
corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP oraz przekazywanej wszystkim przedstawicielom 
najważniejszych władz państwowych w Polsce23. 

(akta kontroli str.1266-1270) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2020 r. 
w zakresie wydatków objętych kontrolą. Wydatki poniesione zostały zgodnie z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych 
i aktach wykonawczych, a postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                      
23 Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393). 
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przeprowadzono zgodnie z ustawą pzp i regulaminem udzielania zamówień publicznych 
w TK24.  

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za 
2020 r. przez dysponenta części 06 – Trybunał Konstytucyjny, tj.: 

 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 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). 
Wyżej wymienione sprawozdania, poza przypadkiem skorygowanego w trakcie kontroli 
NIK sprawozdania Rb-28 (opis punkcie 2.1 wystąpienia w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości), zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, a kwoty w nich wykazane były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Dyrektor Kancelarii poinformowała, że sprawozdania w TK są sporządzane i sprawdzane 
przez Głównego Księgowego, a bezpośredni nadzór wykonuje Dyrektor Kancelarii. 
Dodała także, że sprawozdania sporządzane są zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie rozporządzeniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
a wszelkie dane w nich zawarte pochodzą z systemu finansowo-księgowego lub są 
generowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne TK. 
Stosowany w Trybunale system kontroli zarządczej zapewniał, w sposób racjonalny, 
prawidłowość i rzetelność ich sporządzania. 

(akta kontroli str.424-448, 461-561, 1262-1265) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie – poza 
skorygowanym błędem w sprawozdaniu Rb-28, wynikającym z błędnego ujęcia wydatku 
w księgach rachunkowych - nie stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje prawidłowość sporządzania przez Trybunał 
sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Zostały one – 
z jednym wyjątkiem - sporządzone prawidłowo i terminowo, w oparciu o dane wynikające 
z ewidencji księgowej. Skorygowany w trakcie kontroli błąd w rocznym sprawozdaniu RB-
28, zgodne z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny nie wpłynął na pozytywną opinię.  

V. Uwagi i wnioski 
W związku z usunięciem w trakcie trwania czynności kontrolnych nieprawidłowości 
polegającej na błędnym zakwalifikowaniu wydatku z tytułu zakupu przyłbic ochronnych 
dla pracowników TK, uwzględniając jej jednostkowy charakter Najwyższa Izba Kontroli 
odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych.  

                                                      
24 Regulamin stanowi załącznik do Zarządzeniem nr 2/2018 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 

2018 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Trybunale Konstytucyjnym, 
zmieniony zarządzeniem nr 11/2018 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2018 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

8 
 

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 piśmie25 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,    kwietnia 2021 r. 

 
Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

Marian Banaś 

 

 

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

                                                      
25 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. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


