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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 4 stycznia 2012 r. do 5 kwietnia 2012 r. 

przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli
1
, kontrolę wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 15/00 - Sądy powszechne. 

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 2011
2
 oraz wydanie opinii 

o prawidłowości rozliczenia finansowego budżetu państwa w tej części. 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i została przeprowadzona pod 

względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

siedmiu sądach okręgowych (SO) i w 13 sądach rejonowych (SR). Wykaz jednostek objętych 

kontrolą oraz jednostek organizacyjnych NIK biorących udział w kontroli stanowi załącznik 

nr 6 do informacji. 

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli 

oraz założeniami metodycznymi do kontroli wykonania budżetu państwa
3
. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

Dysponentem części 15/00 - Sądy powszechne jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie 

z art. 178 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
4
 (zwanej 

dalej pusp) Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie wykonywania budżetu w części 

odpowiadającej sądom powszechnym przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w części 15/00 funkcjonowało łącznie 377 jednostek 

budżetowych, tj. 11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych i 321 sądów rejonowych. 

Przy jednostkach sądownictwa powszechnego w 2011 r. nie funkcjonowały instytucje 

gospodarki budżetowej. 

Wyboru jednostek i spraw do kontroli dokonano według zasady wynikającej z budżetu 

zadaniowego realizowanego przez NIK, zgodnie z którą badaniem objęto wydatki publiczne 

poddane audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów trzeciego stopnia 

w kwocie nie niższej niż 15% zrealizowanych przez te jednostki wydatków. Odstąpiono przy tym 

                                                 
1
 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 

2
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150). 

3
 Por. http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 

4
 Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
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od przeprowadzenia kontroli w sądach apelacyjnych, z uwagi na niskie ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowości, na co wskazywały wyniki kontroli przeprowadzanych w ww. jednostkach 

w ubiegłych latach. 

Zgodnie z art. 176 § 1 pusp oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 

2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
5
, dochody 

i wydatki sądów powszechnych stanowią w budżecie państwa odrębną część 15/00 - Sądy 

powszechne. Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą 

cyfrę w miejsce „00” wprowadzono: 01 - Ministerstwo Sprawiedliwości oraz od 02 do 12 dla 

oznaczenia części budżetu odpowiadających obszarom jedenastu sądów apelacyjnych. 

Dysponentem części 15/01 jest Minister Sprawiedliwości, zaś dysponentami części na obszarach 

poszczególnych apelacji są dyrektorzy sądów apelacyjnych (art. 177 § 1 i 2 pusp)
6
. W części 

15/01 Minister Sprawiedliwości nie gromadził dochodów i nie dokonywał wydatków 

budżetowych, a planowane w tej części wydatki rozdysponował w trakcie roku do części 

odpowiadających obszarom apelacji (od 15/02 do 15/12), stosownie do potrzeb wynikających 

z realizacji budżetu. 

W 2011 r. w części 15/00 zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 

2.132.184,3 tys. zł (tj. 0,8% ogółu dochodów budżetu państwa), a wydatki budżetu państwa 

w kwocie 5.876.440,9 tys. zł (tj. 1,9% ogółu wydatków budżetu państwa). Wydatki budżetu 

środków europejskich zrealizowano w części 15/00 w kwocie 256,3 tys. zł, co stanowiło 

0,0004% wydatków ogółem zrealizowanych w budżecie środków europejskich. 

Gospodarka finansowa części 15/00 budżetu państwa w 2011 r. podlegała rygorom 

wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
7
 (zwanej dalej ufp), 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
8
 (zwanej dalej ustawy Pzp), 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
9
 (zwanej dalej uor) oraz innych przepisów 

określających gospodarkę finansową państwowych jednostek budżetowych
10

. 

 

                                                 
5
 Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ze zm. 

6
 Dysponentami trzeciego stopnia w sądach okręgowych są dyrektorzy tych sądów, a w sądach rejonowych  

- prezesi sądów, bądź kierownicy finansowi sądów jeżeli zostali powołani. 
7
 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

8
 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 

9
 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 

10
 W tym m.in. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, 

poz. 69 ze zm.). 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa za 2011 r. 

w części 15/00 - Sądy powszechne. 

Zaplanowane na 2011 r. w części 15/00 dochody w wysokości 2.086.960,0 tys. zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 2.132.184,3 tys. zł, tj. 102,2% planu. Różnica ta wynikała głównie 

z uzyskania wyższych niż planowano wpływów z realizacji dochodów z grzywien, mandatów 

i kar oraz z wpływów z usług, tj. z tytułów trudnych do precyzyjnego oszacowania. Wydatki 

planowane w wysokości ogółem 5.921.584,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 5.876.697,2 tys. zł, 

tj. w 99,2% planu po zmianach, z tego wydatki budżetu krajowego planowane w wysokości 

5.921.327,7 tys. zł zrealizowano w kwocie 5.876.440,9 tys. zł (tj. 99,2% planu po zmianach), 

a wydatki budżetu środków europejskich planowane w wysokości 256,3 tys. zł zrealizowano 

w 100%. Badanie 1,5% dochodów i 2,6% wydatków budżetu krajowego w części 15/00 

wykazało, że podległe jednostki na obszarach kontrolowanych apelacji - poza nielicznymi 

przypadkami - rzetelnie zrealizowały dochody, a wydatków dokonywały w sposób celowy, 

gospodarny i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Dysponent główny sprawował nadzór nad wykonaniem budżetu w części 15/00 stosownie 

do przepisów art. 175 ufp m.in. dokonując kwartalnych ocen przebiegu realizacji dochodów 

i wydatków budżetowych oraz zadań finansowanych z budżetu państwa. 

Stwierdzone w wymiarze finansowym nieprawidłowości i uchybienia w dochodach 

na kwotę 47,0 tys. zł i w wydatkach na kwotę 955,0 tys. zł stanowiły odpowiednio 0,002% 

i 0,02% ogółu dochodów i wydatków zrealizowanych w części 15/00. Dotyczyły one głównie: 

 w zakresie dochodów: opóźnienia w ich przekazywaniu na centralny rachunek budżetu 

państwa (w SR w Środzie Wlkp.), nienaliczenia odsetek od nieterminowych wpłat 

należnego czynszu przez najemców (w SO Warszawa - Praga i SR dla Warszawy Pragi - 

Południe), opóźnień w windykacji należności, co w SR dla Warszawy Pragi - Południe 

skutkowało doprowadzeniem do przedawnienia należności, 

 w zakresie wydatków: dokonania zmian w planie finansowym i wydatków budżetowych 

z przekroczeniem zakresu upoważnienia (w SO w Zielonej Górze i SR w Środzie Wlkp.), 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezgodnie z przepisami 

ustawy Pzp (w SO w Zielonej Górze), zlecania innym osobom zadań przypisanych 

pracownikom Sądów w zakresach ich czynności (SR w Kaliszu i SR w Białymstoku), 



Podsumowanie wyników kontroli 

 7 

czy nieprawidłowego wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 

2005 r. o opłatach abonamentowych
11

 (w SO w Siedlcach i SR w: Kaliszu, Środzie Wlkp., 

Lublin-Zachód). 

Stwierdzono również nieprawidłowości i uchybienia w systemie rachunkowości oraz 

funkcjonowaniu mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych 

i gospodarczych oraz wiarygodności ksiąg rachunkowych w sześciu kontrolowanych  

jednostkach (SO w: Zielonej Górze i we Wrocławiu oraz w SR w: Dębicy, Legnicy, Gdańsk-Północ  

i Lublin-Zachód). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa za 2011 r. 

w części 15/00 przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez prezesów, dyrektorów bądź 

kierowników finansowych: 

 Sądów Okręgowych w: Gliwicach, Krakowie, Sieradzu, Siedlcach, dla Warszawy - Pragi, 

 Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Zawierciu, Malborku, Legnicy, Dębicy i dla Warszawy 

Pragi - Południe. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie budżetu państwa 

za 2011 r. przez prezesów, dyrektorów bądź kierowników finansowych: 

 Sądów Okręgowych w Zielonej Górze i we Wrocławiu, 

 Sądów Rejonowych w: Kielcach, Kaliszu, Białymstoku, Lublin - Zachód, Szczecin - 

Centrum i Gdańsk - Północ. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie budżetu państwa za 2011 r. przez 

Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. 

Zgodnie z przyjętymi w NIK kryteriami dokonywania oceny powyższe oceny cząstkowe 

nie wpłynęły na obniżenie ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w części 15/00. 

Sprawozdawczość 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe za 2011 r. 

dysponenta części 15/00 - Sądy powszechne: 

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

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

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

 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 

                                                 
11

 Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm. 
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 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

ze środków UE i innych (Rb-28 Programy), 

oraz sprawozdania budżetu środków europejskich z wykonania planu wydatków (Rb-28UE). 

Pokazują one prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków a także należności i zobowiązań 

w 2011 r. Sporządzono je prawidłowo, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach 

podległych dysponentów i terminowo
12

 przekazano do Ministerstwa Finansów i Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

W wyniku badania wiarygodności ksiąg rachunkowych 20 sądów objętych kontrolą (siedmiu 

SO i 13 SR) NIK stwierdza, że sporządzone przez nie roczne jednostkowe sprawozdania 

budżetowe, z wyjątkiem sprawozdań sporządzonych w SO w Zielonej Górze i sprawozdań Rb-28 

i Rb-Z w SR w: Białymstoku, Środzie Wlkp., Kaliszu oraz Rb-28 w SR Gdańsk – Północ, 

sporządzone zostały terminowo i prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji 

księgowej i pokazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków oraz należności 

i zobowiązań w 2011 r. W związku z tym NIK opiniuje te sprawozdania pozytywnie. 

Stwierdzone nieprawidłowości w jednostkowych sprawozdaniach sporządzonych w SR 

w: Białymstoku, Gdańsk - Północ, Kaliszu i Środzie Wlkp. oraz SO w Zielonej Górze, polegały 

głównie na: 

 sporządzeniu sprawozdań budżetowych w SO w Zielonej Górze na podstawie 

niezatwierdzonych zapisów księgowych, co było niezgodne z art. 23 ust. 1 uor, 

 nieujęciu w ewidencji księgowej zobowiązań 2011 r. w łącznej kwocie 127,1 tys. zł 

(w tym wymagalnych w kwocie 105,9 tys. zł), w SR w: Białymstoku - 73,6 tys. zł, 

Środzie Wlkp. - 32,3 tys. zł, Kaliszu - 21,2 tys. zł, co naruszało art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 uor. 

Stanowiło to 0,04% ogółu zobowiązań w 2011 r. w części 15/00, 

 zawyżeniu zobowiązań o łączną kwotę 50,2 tys. zł, wykazanych w sprawozdaniach 

sporządzonych w SR w Środzie Wlkp. (o 3,8 tys. zł) - z tytułu składek na ubezpieczenia 

rentowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z błędnym ich naliczeniem 

(wg stawki obowiązującej od 1 lutego 2012 r.) oraz w SR Gdańsk - Północ (o 46,4 tys. zł)  

- w związku z nieprawidłowym ujęciem zobowiązań na koncie 201 - Rozrachunki 

                                                 
12

 Zasady sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań Minister Finansów określił w rozporządzeniach: 

z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz z dnia 

4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 
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z odbiorcami i dostawcami, zamiast na koncie 300 - Rozliczenia zakupu
13

. 

Stanowiło to 0,02% ogółu zobowiązań w 2011 r. w części 15/00. Zawyżenie zobowiązań 

o 5,2 tys. zł z tytułu nieprawidłowego naliczenia składek na ubezpieczenia rentowe 

stwierdzono również w SO w Sieradzu, jednakże w związku z ustaleniami kontroli NIK 

dokonano korekty sprawozdania w tym zakresie. 

 ujęciu w ewidencji księgowej w SO w Zielonej Górze wydatków majątkowych w kwocie 

122,9 tys. zł w paragrafie wydatków bieżących, dotyczącym zakupu usług remontowo  

- konserwatorskich, tj. niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków. Stanowiło 

to 0,002% ogółu wydatków bieżących w 2011 r. w części 15/00 oraz 0,03% ogółu 

wydatków majątkowych w 2011 r. w części 15/00. 

Stwierdzono także przypadki nieterminowego przekazania do dysponentów wyższego stopnia 

sprawozdań Rb-28, Rb-Z i Rb-N w SR w Środzie Wlkp. (przekazanych z  jedno i siedmiodniowym 

opóźnieniem) oraz sprawozdania Rb-Z w SR w Kielcach (przekazanego z opóźnieniem 19 dni), 

jak również sprawozdań Rb-23, Rb-27 i Rb-28 w SO w Zielonej Górze (przekazanych z jedno 

i dwudniowym opóźnieniem). 

W związku z powyższym NIK opiniuje pozytywnie z zastrzeżeniami ww. roczne sprawozdania 

budżetowe tych jednostek. 

Powyższe błędy w sprawozdaniach jednostkowych nie wpłynęły na opinię o sprawozdaniach 

łącznych, bowiem ich skala nie przekroczyła progów dopuszczalnych błędów, określonych 

w przyjętych w NIK kryteriach oceny sprawozdań. 

Uwagi końcowe i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli wobec niestwierdzenia nieprawidłowości (lub też ich usunięcia 

w trakcie kontroli NIK) nie formułowała wniosków pokontrolnych w wystąpieniach skierowanych 

do Ministra Sprawiedliwości, prezesów, dyrektorów bądź kierowników finansowych Sądów 

Okręgowych w: Sieradzu i Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Malborku. W wystąpieniach 

pokontrolnych skierowanych do prezesów, dyrektorów bądź kierowników finansowych 

pozostałych sądów okręgowych i rejonowych wnioskowano głównie o: 

 podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania opóźnień w egzekwowaniu należności 

sądowych (SO Warszawa Praga oraz SR w Białymstoku, Warszawa Praga - Południe, Lublin-

Zachód), 

                                                 
13

  W trakcie kontroli ww. Sąd dokonał korekty zapisów księgowych i sprawozdania rocznego Rb 28 w tym zakresie. 
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 bieżące naliczanie i dochodzenie należności z tytułu odsetek (SO Warszawa-Praga 

w Warszawie, SR dla Warszawy Pragi-Południe), 

 wprowadzanie zmian w planie finansowym Sądu wyłącznie na podstawie upoważnienia 

i dokonywanie wydatków do wysokości ustalonych planem finansowym (SO w Zielonej Górze 

i SR w Środzie Wlkp.), 

 udzielanie zamówień publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

i by nie dokonywano zmian istotnych postanowień umów zawartych w wyniku 

przeprowadzonych postępowań, w sposób naruszający zakaz określony w ustawie Pzp  

(SO w Zielonej Górze), 

 wyeliminowanie praktyk zlecania innym osobom zadań przypisanych pracownikom Sądu 

w zakresach ich czynności (SR w Kaliszu i SR w Białymstoku), 

 uiszczanie opłat abonamentowych w należnej wysokości (SR w Środzie Wlkp, Kaliszu 

i Lublin-Zachód), 

 prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sporządzania i przekazywania 

sprawozdań budżetowych (SO w Zielonej Górze oraz SR w Środzie Wlkp. i w Kielcach), 

 prawidłowe klasyfikowanie bądź ewidencjonowanie wydatków budżetowych i zobowiązań 

oraz wdrożenie w pełni zgodnych z obowiązującym prawem oraz skutecznych systemów 

rachunkowości i kontroli ewidencjonowania operacji gospodarczych (SO w: Siedlcach, 

Wrocławiu, Zielonej Górze, Gliwicach oraz SR w: Dębicy, Gdańsk - Północ, Legnicy, 

Lublin-Zachód, Środzie Wlkp., Kaliszu i Zawierciu). 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

Księgi rachunkowe 

W wyniku przeprowadzonego w 20 sądach (siedmiu SO i 13 SR) badania systemu 

rachunkowości (w tym księgowości komputerowej) i funkcjonujących w ramach mechanizmów 

kontroli zarządczej, operacji finansowych i gospodarczych oraz wiarygodności ksiąg 

rachunkowych, NIK stwierdziła nieprawidłowości i uchybienia w różnej skali i zakresie 

w 18 sądach, tj. w 85,0% skontrolowanych jednostek
14

. 

Skuteczność funkcjonowania systemów rachunkowości i procedur kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia: 

 pozytywnie w 14 kontrolowanych jednostkach, tj. 70% jednostek objętych kontrolą 

(SR w: Zawierciu, Kielcach, Malborku, Szczecin - Centrum, Środzie Wlkp, Kaliszu, 

Białymstoku, Warszawa Praga-Południe, Gliwicach oraz SO w: Krakowie, Warszawa - 

Praga, Siedlcach, Sieradzu i Gliwicach), 

 pozytywnie z zastrzeżeniami w czterech kontrolowanych jednostkach, tj. 20% jednostek 

objętych kontrolą (SR w: Dębicy, Legnicy, Gdańsk - Północ oraz SO we Wrocławiu), 

 negatywnie w dwóch kontrolowanych jednostkach, tj. 10,0% jednostek objętych kontrolą 

(SR Lublin - Zachód i SO w Zielonej Górze). 

Negatywne oceny i zastrzeżenia sformułowane w sześciu ww. jednostkach w zakresie 

poprawności formalnej dowodów oraz ich kontroli bieżącej i dekretacji, wynikają głównie z: 

 nieprawidłowej dekretacji 24 dokumentów na kwotę 532,0 tys. zł, w wyniku czego ujęto 

je w miesiącu innym, niż wskazywała na to rzeczywista data operacji, co było niezgodne 

z art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 uor (w SR w Legnicy i SO we Wrocławiu), 

 ujęcia w ewidencji księgowej niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków
15

 w łącznej 

kwocie 199,9 tys. zł (w SO w Zielonej Górze - 122,9 tys. zł, SR Gdańsk - Północ - 

57,5 tys. zł, SO we Wrocławiu - 19,5 tys. zł). W przypadku wydatków w SR Gdańsk - Północ 

i SO we Wrocławiu nieprawidłowa klasyfikacja dotyczyła paragrafów wydatków bieżących. 

Opis nieprawidłowej klasyfikacji wydatków w SO w Zielonej Górze przedstawiono 

                                                 
14

 Tj. w SR w Zawierciu, SR w Kielcach, SR w Dębicy, SR w Legnicy, SR Gdańsk – Północ w Gdańsku, 

SR w Gliwicach, SR w Malborku, SR Lublin – Zachód w Lublinie, SR Szczecin – Centrum w Szczecinie, 

SR w Środzie Wielkopolskiej, SR w Kaliszu, SR w Białymstoku, SO w Siedlcach, SO w Gliwicach, 

SO we Wrocławiu, SO w Sieradzu, SO w Zielonej Górze. 
15

 Określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.). 
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w podrozdziale Sprawozdawczość. Nieprawidłowość w powyższym zakresie stwierdzona 

w SR Gdańsk - Północ, została usunięta w trakcie kontroli NIK. 

 dokonywania w ewidencji księgowej 127 zapisów na kwotę 7.012,4 tys. zł, niezgodnie 

z dokumentami źródłowymi, głównie w zakresie daty operacji gospodarczej i dowodu 

księgowego, jak również danych identyfikacyjnych dowodu i operacji, co było niezgodne 

z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 uor. Powyższe stwierdzono w SR Gdańsk - Północ (62 zapisy 

na kwotę 2.108,5 tys. zł), SR Lublin - Zachód (25 zapisów na kwotę 3.846,6 tys. zł), 

SR w Dębicy (25 zapisów na kwotę 382,8 tys. zł) oraz SO w Zielonej Górze (10 zapisów 

na kwotę 437,5 tys. zł) i SO we Wrocławiu (5 zapisów na kwotę 237,0 tys. zł). Ponadto brak 

w zapisie daty operacji gospodarczej stwierdzono we wszystkich 135 zapisach na kwotę 

3.795,6 tys. zł kontrolowanych w SO w Zielonej Górze, co uznano za błąd systematyczny, 

 niewskazania w dowodach księgowych sporządzonych w SO w Zielonej Górze prawidłowego 

opisu operacji (trzy dowody na kwotę 42,0 tys. zł), miesiąca księgowania (74 dowody 

na kwotę 1.317,9 tys. zł), stwierdzenia sprawdzenia dowodu pod kątem merytorycznym 

(2 dowody na kwotę 43,6 tys. zł), co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 6 uor. 

Błędy w tym zakresie stwierdzono również w pozostałych kontrolowanych jednostkach, 

jednakże z uwagi, iż ich wartość nie przekroczyła progów istotności przyjętych 

w przedmiotowej kontroli, skuteczność funkcjonowania w tych jednostkach systemów 

rachunkowości i procedur kontroli NIK ocenia pozytywnie. 

Wiarygodność ksiąg rachunkowych
16

 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 

w odniesieniu do sprawozdawczości bieżącej - w 19 skontrolowanych sądach
17

, a w odniesieniu 

do sprawozdawczości rocznej - w 15 skontrolowanych sądach
18

. Nieprawidłowości, z uwagi 

na które NIK ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami sprawozdania bieżące i roczne w SO 

w Zielonej Górze oraz sprawozdania roczne w SR w: Białymstoku, Gdańsk - Północ, Środzie 

Wlkp. i Kaliszu zostały przedstawione w podrozdziale Sprawozdawczość. 

Powyższe oceny wynikają z przeglądu analitycznego ksiąg oraz bezpośredniego badania 

3.431 dowodów i zapisów księgowych na łączną kwotę 157.947,7 tys. zł (z tego 2.733 

                                                 
16

  Tj. prawidłowość ewidencji transakcji w urządzeniach księgowych wpływająca na sprawozdawczość. 
17

  SR w: Zawierciu, Kielcach, Dębicy, Legnicy, Gliwicach, Malborku, Lublin - Zachód, Szczecin – Centrum, 

Kaliszu, Białymstoku, Gdańsk - Północ, Warszawa Praga – Południe, Środzie Wlkp. oraz w SO 

w: Krakowie, Warszawa - Praga, Siedlcach, Sieradzu, Gliwicach i Wrocławiu. 
18

  SO w: Krakowie, Warszawie – Praga w Warszawie, Siedlcach, Gliwicach, Sieradzu, SR w: Gliwicach, 

Malborku, Lublinie - Zachód, Szczecinie – Centrum w Szczecinie, Warszawie Pradze – Południe 

w Warszawie, Zawierciu, Kielcach, Dębicy, Legnicy.  
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dowody na kwotę 143.115,3 tys. zł wybrane metodą monetarną
19

, 276 dowodów na kwotę 

434,2 tys. zł wybranych metodą losowania prostego oraz 422 dowody na kwotę 

14.398,7 tys. zł dobrane celowo). W wyniku badania ww. próby stwierdzono 203 przypadki 

nieprawidłowości o łącznej wartości 7.434,7 tys. zł, co stanowiło 0,1% wydatków 

zrealizowanych w części 15/00 w 2011 r. 

W ocenie NIK uwzględniono fakt, iż ustanowiony w kontrolowanych sądach system 

rachunkowości spełniał większość wymogów określonych w ustawie o rachunkowości 

oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości
20

, a ustalone tam procedury kontroli spełniały wymagania określone 

w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
21

, w zakresie mechanizmów 

kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. Nieprawidłowości w tym zakresie, 

stwierdzone w pięciu kontrolowanych jednostkach, dotyczyły głównie: 

 niedostosowania zakładowego planu kont do wymogów wynikających z rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w związku z czym w SR w Dębicy na koncie 

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonowano wyłącznie należności 

z tytułu orzeczonych przez Sąd grzywien, opłat i kosztów sądowych i nieprawidłowo 

ewidencjonowano odpisy i przypisy należności z tego tytułu, a w SR w Gliwicach, Kaliszu 

i Zawierciu przedawnione należności (stanowiące odpowiednio 972,2 tys. zł, 589,8 tys. zł 

i 180,1 tys. zł) spisano z ewidencji księgowej, poprzez zaksięgowanie ich na koncie 720 - 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych, zamiast na koncie 761 - Pozostałe koszty 

operacyjne. W planie kont SO we Wrocławiu nie uwzględniono natomiast konta 226 - 

Długoterminowe należności budżetowe; 

 nieustalenia w polityce rachunkowości SR w Zawierciu opisu systemu informatycznego, 

w którym prowadzone były księgi rachunkowe, do czego zobowiązywał art. 10 ust. 1 

pkt 3 lit.c. uor; 

 nieokreślenia w wewnętrznych procedurach uregulowań dotyczących m.in. zasad 

przypisywania operacji gospodarczych do poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

(SO we Wrocławiu), czy przeprowadzenia inwentaryzacji poprzez porównanie danych 

                                                 
19

 Metodą statystyczną, uwzględniającą prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalne do wartości transakcji  

– (tzw. MUS). 
20

 Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.). 
21

 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
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wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją właściwego samorządowego zasobu 

nieruchomości (SO w Zielonej Górze). 

NIK ocenia pozytywnie sposób przeprowadzenia inwentaryzacji we wszystkich 

skontrolowanych sądach. Przeprowadzono je zgodnie z przepisami uor. Stwierdzono jednakże, 

iż dopiero w trakcie kontroli NIK w księgach rachunkowych SR Szczecin - Centrum i SR 

w Kielcach ujęto wartości nieruchomości (odpowiednio w kwocie 12.684,0 tys. zł i 2.247,2 tys. zł) 

pozostających w 2011 r. w trwałym zarządzie sądów, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 uor. 

Budżet państwa 

Dochody 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rzetelność planowania i realizację w 2011 r. 

dochodów budżetu państwa w części 15/00. W wyniku kontroli 20 sądów, w których 

przeprowadzono badanie dochodów w łącznej kwocie 32.719,6 tys. zł, tj. 1,5% ogółu 

dochodów zrealizowanych w części 15/00 i 9,8% dochodów zrealizowanych w tych 

jednostkach, NIK stwierdziła, że poza nielicznymi przypadkami, były one rzetelnie pobierane 

oraz (poza jednym przypadkiem) przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu 

państwa w terminach określonych w obowiązujących przepisach
22

. 

Dochody budżetowe zrealizowane w części 15/00 - Sądy powszechne w 2011 r. wyniosły 

2.132.184,3 tys. zł, tj. 102,2% kwoty zaplanowanej i 101,6% dochodów wykonanych w roku 

2010. Zrealizowano je w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, głównie w rozdziale 75502 

 - Jednostki sądownictwa powszechnego, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych z tytułu postępowania sądowego, a także opłat za czynności egzekucyjne 

i za zabezpieczenie należności. Wyższe wykonanie dochodów wynikało głównie z uzyskania 

wyższych niż planowano wpływów z realizacji dochodów z grzywien, mandatów i kar (o 6,9%) 

oraz z wpływów z usług (o 29,5%), tj. z tytułów trudnych do precyzyjnego oszacowania. 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej prezentują 

dane zawarte w załączniku nr 1 do informacji. 

Na koniec 2011 r. w części 15/00 wystąpiły należności w kwocie 758.121,5 tys. zł, w tym 

zaległości netto - 582.128,7 tys. zł. W porównaniu do wielkości wykazanych na koniec 2010 r., 

należności były wyższe o 28.748,6 tys. zł (o 3,9%), a zaległości wyższe o 26.702,5 tys. zł 

(o 4,8%). Przyczyną wzrostu należności i zaległości było głównie istotne zwiększenie 

                                                 
22

  Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 ze zm.). 
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wysokości przypisanych i skierowanych do wykonania należności, zarówno ze względu 

na zwiększenie liczby spraw rozpatrywanych przez sądy, jak również z uwagi na wzrost 

wysokości zasądzanych kwot kar i grzywien oraz kosztów i opłat sądowych, a także zła 

sytuacja materialna dłużników oraz uchylanie się dłużników od obowiązku uiszczania 

grzywien, kar i opłat sądowych. W celu poprawy ściągalności należności dysponent części 

15/00 podejmował działania polegające m.in. na informowaniu prezesów i dyrektorów sądów 

o konieczności monitorowania przebiegu wykonania dochodów, pod kątem poprawy egzekucji 

należności budżetowych, w tym w szczególności z tytułu należności sądowych, grzywien i kar. 

W 2011 r. w sądach powszechnych umorzono należności sądowe w łącznej kwocie 

102.370,0 tys. zł. W 2011 r. uiszczenia należności w drodze rozłożenia na raty objęły łączną 

kwotę 109.408,0 tys. zł (co stanowiło 21,0% łącznej kwoty wyegzekwowanych należności 

sądowych w 2011 r.), a kolejne 106.763,0 tys. zł stanowiły należności rozłożone na raty, 

pozostające jeszcze do zapłaty wg stanu na 31 grudnia 2011 r. W ramach należności 

pozostałych do zapłaty na 2011 r. ulgą w spłacie polegającą na odroczeniu terminu spłaty 

grzywny objęto należności w wysokości 11.537,0 tys. zł. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w kwocie 47,0 tys. zł (tj. 0,002% ogółu 

dochodów zrealizowanych w części 15/00) dotyczyły głównie: 

 nie naliczenia odsetek w łącznej kwocie 6,1 tys. zł za nieterminowo regulowane 

należności z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w SO Warszawa - Praga (5,6 tys. zł) 

i SR Warszawa Praga - Południe (0,5 tys. zł), co było niezgodne z postanowienia umów 

zawartych z najemcami. Odsetki naliczono dopiero w trakcie kontroli NIK, 

 nie podjęcia w SR dla Warszawy Pragi - Południe w siedmiu sprawach, działań 

zmierzających do wyegzekwowania należności sądowych, w kwocie 14,7 tys. zł, co było 

niezgodne z art. 44 ust. 2 i art. 206 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

wykonawczy
23

 oraz § 386 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
24

. Skutkowało 

to przedawnieniem się tych należności. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
25

, 

stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

 przekazania dochodów w kwocie 26,2 tys. zł w SR w Środzie Wlkp. z pięciodniowym 

opóźnieniem w stosunku do obowiązujących terminów. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy 

                                                 
23

 Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm. 
24

 Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm. 
25

 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stanowi to naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Z opóźnieniem zaewidencjonowano w SR Szczecin - Centrum 13 należności sądowych 

na kwotę 252,8 tys. zł. Wykazano je w księgach rachunkowych po upływie od 20 do 150 dni 

od daty podpisania zarządzenia o wykonaniu orzeczenia. 

Stwierdzono również w pięciu kontrolowanych sądach, nierzetelne działania w zakresie 

egzekwowania należności, polegające na przekazaniu do wykonania 17 orzeczeń dotyczących 

należności sądowych po upływie od 25 - 214 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

(SR Szczecin - Centrum), czy wysłaniu 22 wezwań do zapłaty należności sądowych, 

po upływie od 30 dni do 1,7 roku od daty jego podpisania (SO Warszawa - Praga i w SR 

w Gliwicach). W SR w Gliwicach stwierdzono również ponowienie czterech wezwań 

po upływie od 2 do 5,5 lat od wysłania pierwszego wezwania. W 222 sprawach dochodzenie 

należności skierowano do egzekucji komorniczej po upływie od 38 dni do 1 roku i 285 dni 

od dnia doręczenia wezwania do zapłaty (w SR w: Białymstoku - 198 spraw i Gliwicach – 

16 spraw oraz SO Warszawa Praga - 8 spraw) oraz w sześciu sprawach nie skierowano 

postanowień egzekucyjnych do komornika sądowego pomimo upływu od trzech do nawet 

siedmiu miesięcy od upływu terminu płatności (SR Lublin - Zachód). Było to niezgodne 

z art. 44 ust. 2 i art. 206 § 1 ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz § 386 ust. 2 

rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Procedury obowiązujące 

w ww. sądach, zobowiązywały do bezzwłocznego podejmowania działań w tym zakresie. 

Wydatki 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie (poza nielicznymi przypadkami) ocenia z punktu 

widzenia kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowanie środków 

budżetowych w części 15/00 - Sądy powszechne. Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli 

w Ministerstwie Sprawiedliwości i 20 kontrolowanych sądach, dotyczących wydatków 

bieżących (w tym dotyczących wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług), świadczeń 

na rzecz osób fizycznych, jak również wydatków majątkowych. 

Zasilanie rachunków bankowych dysponentów podległych Ministrowi Sprawiedliwości 

(dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji) w 2011 r. odbywało się zgodnie 

z harmonogramem realizacji budżetu państwa (po zmianach) i zgłoszonymi zapotrzebowaniami. 

Rachunki 11 apelacji w 2011 r. zostały zasilone kwotą 5.876.464,9 tys. zł. Nie stwierdzono 

przypadków pozostawania na rachunkach dysponentów podległych środków w nadmiernej 
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wysokości. Dysponenci podlegli Ministrowi Sprawiedliwości zwrócili na centralny rachunek 

budżetu państwa środki pozostające po zakończeniu roku budżetowego w kwocie 24,1 tys. zł, 

w obowiązujących terminach
26

. 

Wydatki budżetu państwa części 15/00 zostały określone w ustawie budżetowej na 2011 r. 

w kwocie 5.929.826,0 tys. zł. W trakcie roku, w efekcie przeniesień środków z rezerw celowych 

budżetu państwa w kwocie 674,7 tys. zł oraz dokonanego przez Ministra Sprawiedliwości 

przeniesienia wydatków z części 37 - Sprawiedliwość w kwocie 45,2 tys. zł (na współfinansowanie 

projektu Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki), jak również zmniejszenia wydatków przez Ministra 

Sprawiedliwości (w związku z dokonaną przez dysponenta części blokadą wydatków) o kwotę 

9.218,3 tys. zł, zostały one zmniejszone per saldo o 8.498,4 tys. zł - do kwoty 5.921.327,7 tys. zł. 

Wydatki budżetu państwa w części 15/00 wyniosły 5.876.440,9 tys. zł i były o 0,8% niższe 

od planu po zmianach oraz wyższe o 2,3% od wydatków zrealizowanych w 2010 r. W strukturze 

zrealizowanych wydatków dominujący udział (96,2%) miały wydatki w dziale 755 - Wymiar 

sprawiedliwości (5.653.401,2 tys. zł), w którym największe wydatki poniesione zostały 

na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.613.623,1 tys. zł 

(63,9% wydatków działu), wydatki majątkowe w wysokości 389.421,1 tys. zł (6,9% wydatków 

działu) oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi - 381.824,4 tys. zł (6,8% wydatków 

działu). Według grup ekonomicznych, w strukturze zrealizowanych w części 15/00 w 2011 r. 

wydatków, największy udział (87,0%) miały wydatki bieżące w wysokości 5.115.259,0 tys. zł 

i wydatki majątkowe w kwocie 389.421,1 tys. zł, które stanowiły 6,6% wydatków części 15/00. 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (371.715,6 tys. zł) i współfinansowanie 

projektów z udziałem środków UE (45,2 tys. zł), stanowiły odpowiednio 6,3% oraz 0,001% 

wydatków części 15/00. Limity wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej nie zostały przekroczone. 

Dane o wydatkach budżetowych w 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji. 

Przeniesiona z rezerw celowych kwota 674,7 tys. zł została wydatkowana w paragrafach 

klasyfikacji budżetowej wskazanych w decyzjach Ministra Finansów, w wysokości 654,6 tys. zł, 

tj. w 97,0%. Środki przeznaczono na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości (615,6 tys. zł, wykorzystane 

w 96,8%) oraz na sfinansowanie zadania specjalnego System motywacyjno - lojalnościowy 

                                                 
26

 Określonych w § 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 
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w ramach programu wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski 

w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. (39,0 tys. zł, wykorzystane w 100%). 

Minister Sprawiedliwości dokonał w 2011 r. łącznie 55 zmian w planie wydatków 

dysponentów na obszarach apelacji (w tym przeniesień wydatków z części 15/01 - Ministerstwo 

Sprawiedliwości), na łączną kwotę 308.220,9 tys. zł. Zmiany zostały dokonane w sposób celowy 

i zgodny z art. 171 ust. 1 i 3  ufp (w zw. z art. 178 § 5  pusp.). Badania przeprowadzone w tym 

zakresie w kontrolowanych sądach wykazały, iż Prezes SR w Środzie Wlkp. dokonał 17 zmian 

w planie finansowym jego wydatków, na łączną kwotę 388,3 tys. zł
27

, bez upoważnienia 

dysponenta drugiego stopnia, udzielonego stosownie do postanowień § 10 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych
28

 

(w związku z art. 171 ust. 5 ufp). Dokonanie zmiany w planie finansowym bez upoważnienia 

stanowi, zgodnie z art. 10 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Minister Sprawiedliwości czterokrotnie (we wrześniu i grudniu 2011 r.) dokonał blokady 

planowanych wydatków na łączną kwotę 37.714,1 tys. zł
29

, co wynikało głównie z mniejszych 

niż planowano wypłat świadczeń pieniężnych dla sędziów będących w stanie spoczynku 

(w związku z przejściem w stan spoczynku mniejszej liczby uprawnionych sędziów) oraz 

niepełnego wykonania wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (m.in. z uwagi 

na niższą niż planowano obsadę etatów oraz długotrwałe zwolnienia). 

Wydatki bieżące zaplanowane w części 15/00 na 2011 r. w wysokości 5.156.845,5 tys. zł, 

zrealizowano w kwocie 5.115.259,0 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach i 102,6% wydatków 

zrealizowanych w 2010 r. Poniesiono je głównie na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 

w kwocie 3.651.393,0 tys. zł (71,4% ogółu wydatków bieżących) oraz na zakup materiałów 

i usług
30

 w kwocie 703.240,2 tys. zł (13,7% ogółu wydatków bieżących). 

W 2011 r. przeciętne zatrudnienie w części 15/00 wyniosło 50.558 osób (w przeliczeniu 

na pełnozatrudnionych) i było niższe od planowanego po zmianach o 1.585 osób (tj. o 3,0%). 

W porównaniu do 2010 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło o 106 osób, tj. o 0,2%. Niższa 

                                                 
27

 Ww. zmiany polegały na przeniesieniu środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 

w ramach rozdziału 75502 - Jednostki sądownictwa powszechnego. 
28

 Dz. U. Nr 11, poz. 69 ze zm. 
29

 W tym wydatki na kwota 9.218,3 tys. zł zablokowane we wrześniu 2011 r., o które Minister Finansów 

zmniejszył planowane wydatki w części 15. 
30

 Tj. w §§ 421-430, 434-440. 
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realizacja planu zatrudnienia wynikała m.in. z braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach 

i spełniających ustawowe wymagania (odnośnie nauczycieli, referendarzy sądowych, asystentów 

sędziów, kuratorów), dużej fluktuacji zatrudnienia przy jednoczesnej trudności pozyskania 

kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach (np. w zakresie etatów urzędniczych), 

obowiązujących zasad ustrojowych w zakresie powoływania na stanowiska sędziowskie 

wydłużających proces naboru. 

Wydatki na wynagrodzenia
31

 (bez pochodnych) w części 15/00 zrealizowano w kwocie 

3.294.921,2 tys. zł (tj. 99,7% planu po zmianach). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w części 15/00 (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w 2011 r. wyniosło 5.431 zł 

i w porównaniu do roku ubiegłego było wyższe o 2,3%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia 

w stosunku do 2010 r. spowodowany był m.in. wzrostem wynagrodzeń w grupie nauczycieli 

oraz wzrostem kwot bazowych wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych 

w jednostkach sądownictwa. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2011 r. przedstawiono w załączniku 

nr 3 do informacji. 

Wydatki majątkowe zaplanowane w części 15/00 na 2011 r. w wysokości 389.744,2 tys. zł, 

zrealizowano w kwocie 389.421,1 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach i 96,4% wydatków 

zrealizowanych w 2010 r.). Poniesiono je głównie na realizację 26 zadań inwestycyjnych 

(258.506,9 tys. zł), polegających na budowie i modernizacji siedzib sądów, z których siedem 

zostało w 2011 r. zakończonych
32

 - w efekcie czego uzyskano przyrost 27.240 m
2
 powierzchni 

oraz zmodernizowano 2.370 m
2
 powierzchni istniejącej bazy lokalowej jednostek sądownictwa. 

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 130.914,2 tys. zł (99,8% planu 

po zmianach), głównie na zakup sprzętu informatycznego (107.716,0 tys. zł), urządzeń 

i systemów zabezpieczająco - ochronnych (7.098,0 tys. zł) oraz urządzeń techniki biurowej 

(5.476,0 tys. zł). 

Szczegółowym badaniem objęto w kontrolowanych sądach wydatki w łącznej kwocie 

155.707,7 tys. zł (w tym 61.053,9 tys. zł na wydatki majątkowe), tj. 2,6% wszystkich 

poniesionych wydatków w części 15/00 i 21,3% wydatków zrealizowanych w tych jednostkach. 

Zrealizowano je na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Stwierdzone w tym 

zakresie najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły: 

                                                 
31

 Według sporządzonego za IV kwartał 2011 r. sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 
32

 Pozostałych 19 zadań inwestycyjnych planowanych jest do zakończenia w 2012 r. i po 2012 r. 
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 zlecania osobom fizycznym wykonywania zadań należących do zakresów czynności 

pracowników Sądu, na które wydatkowano łącznie 100,9 tys. zł. Zlecone zadania dotyczyły: 

prac polegających na świadczeniu pomocy przy wysyłaniu poczty, przygotowaniu akt 

do archiwum, szyciu akt sądowych, zakładaniu, przyjmowaniu i wydawaniu akt sądowych 

z archiwum, tj. zadań określonych m.in. w zakresach obowiązków sekretarza sądowego 

i archiwistów (SR w Kaliszu - 79,3 tys. zł) oraz przygotowania (w ramach 29 umów 

o dzieło) 693 projektów uzasadnień orzeczeń sądowych, należących do kompetencji 

sędziów Sądu i ich asystentów (SR w Białymstoku – 21,6 tys. zł)
33

. W przypadku zadań 

zlecanych w SR w Białymstoku stwierdzono również, iż osobom tym (posiadającym 

aplikację sądową i zdany egzamin sędziowski, w tym asystentom sędziów zatrudnionym 

w innych sądach) udostępniano akta spraw (w tym również poza budynek Sądu), 

co stanowiło naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych
34

, 

 dokonania wydatków w łącznej kwocie 24,7 tys. zł
35

 z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia do ich dokonania, tj. przed podjęciem przez dysponenta wyższego stopnia 

(w SR w Środzie Wlkp.) lub dyrektora sądu (w SO w Zielonej Górze) decyzji o zmianach 

w planie. Było to niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz art. 162 pkt 3 ufp. Zgodnie z art. 11 

(w momencie popełnienia czynu art. 11 ust. 1) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Stwierdzono również przypadki dokonania płatności za zakupione towary i usługi 

w łącznej kwocie 6.228,8 tys. zł ze znacznym wyprzedzeniem (wynoszącym od 10 do 32 dni) 

w stosunku do terminu wynikającego z faktury lub umowy (SO w: Zielonej Górze i Krakowie 

oraz SR w: Gliwicach, Zawierciu, Kaliszu, Środzie Wlkp. Kielcach i Dębicy). NIK zwraca 

uwagę, iż racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi w warunkach deficytu 

budżetowego wymaga, aby zobowiązania były regulowane bez nieuzasadnionego wyprzedzenia. 

Kontrola 68 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w wyniku których 

zrealizowano w 2011 r. wydatki w kwocie 32.436,8 tys. zł wykazała, że poza zamówieniami 

                                                 
33

 Co Delegatura NIK w Białymstoku oceniła jako niezgodne z § 88 ust. 1 i 2 Regulaminu urzędowania sądów 

powszechnych oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów 

(Dz. U. Nr 192, poz. 1613 ze zm.). 
34

 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 
35

 W SO w Zielonej Górze stwierdzono dokonanie wydatków na łączną kwotę 15,5 tys. zł w okresie od jednego 

do 46 dni przed dokonaniem zmiany planu wydatków. W SR w Środzie Wlkp. stwierdzono dokonanie wydatków 

na łączną kwotę 9,2 tys. zł w okresie od jednego do czterech dni przed dokonaniem zmiany planu wydatków. 
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udzielonymi w SO w Zielonej Górze, zostały one przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp. 

Stwierdzone w tym sądzie naruszenia przepisów tej ustawy, wynikały z: 

 żądania od wykonawców (zamówienie na dostawę kamery i 16 drukarek, o łącznej wartości 

24,0 tys. zł) wykazania się obrotami za 2010 r. wynoszącymi co najmniej 50,0 tys. zł 

i zrealizowaniem (w okresie ostatnich trzech lat), co najmniej jednego zamówienia 

o podobnym charakterze i złożoności, na kwotę co najmniej 100,0 tys. zł, podczas 

gdy wartość szacowana zamówienia wynosiła 14,4 tys. zł, co było niezgodne z art. 22  

ust. 4 ustawy Pzp, 

 wskazania w opisie przedmiotu zamówienia (dostawa kamery i 51 notebooków, o łącznej 

wartości 277,1 tys. zł) wymogów
36

, wskazujących na konkretny model sprzętu 

określonych producentów, co stanowiło naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. 

W obu ww. przypadkach mogło to naruszać zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

 odbioru sprzętu komputerowego o innych parametrach niż zamówiono (w zakresie 

obudowy), co Delegatura NIK w Zielonej Górze oceniła jako dokonanie niedopuszczalnej 

zmiany umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, z naruszeniem 

art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (zamówienie na dostawę komputerów stacjonarnych, o łącznej 

wartości 146,5 tys. zł). Zwrócono również uwagę, iż parametry komputerów (w zakresie 

grafiki obsługującej obraz 3D) były nieadekwatne do potrzeb sądu, który planował 

wykorzystać je do obsługi typowych aplikacji biurowych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 (w czasie popełnienia czynu art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy 

o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych.  

Ustalono, iż w czterech (z 20) kontrolowanych sądach nieprawidłowo wywiązano 

się z obowiązków wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych. Wniesione w 2011 r. 

przez SO w Siedlcach opłaty z tytułu abonamentu nie obejmowały opłaty za jeden 

radioodbiornik stanowiący stałe wyposażenie samochodu, a w trzech sądach rejonowych 

(w: Kaliszu, Środzie Wlkp. i Lublin-Zachód) dokonano opłaty abonamentowej w wyższej 

wysokości niż wynikało to z obowiązujących przepisów.
37

 

                                                 
36

 W przypadku kamery określone wymogi wskazywały na produkt marki SONY, a przypadku notebooków 

na konkretny model notebooka firmy Dell. 
37

 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat 

abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie 

z góry zakres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 558 - obowiązujące do dnia 31 grudnia 

2011 r.). 
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Zobowiązania ogółem na koniec 2011 r. w części 15/00 wyniosły 304.510,4 tys. zł (w tym 

wymagalne - 537,6 tys. zł). W porównaniu do stanu na koniec 2010 r. były one niższe o 19,2% 

(wymagalne niższe o 15,0%). Zobowiązania powstały głównie z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (266.701,6 tys. zł) oraz płatności związanych 

z bieżącym funkcjonowaniem sądów. Zobowiązania wymagalne w 96,4% dotyczyły zasądzonych 

przez sądy odszkodowań na rzecz osób fizycznych (oraz prawnych), które stają się wymagalne 

w dacie uprawomocnienia się wyroków. 

Wydatki budżetu środków europejskich 

NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków budżetowych w części 15/00 w zakresie 

środków europejskich. 

W ustawie budżetowej na 2011 r. nie planowano w części 15/00 wydatków z budżetu 

środków europejskich. W trakcie roku Minister Finansów zwiększył plan wydatków w tym 

zakresie o kwotę 256,3 tys. zł, poprzez przeniesienie wydatków z części 37 - Sprawiedliwość. 

Zrealizowano je w 100,0% w apelacji warszawskiej, katowickiej, krakowskiej, wrocławskiej 

i łódzkiej, na sfinansowanie usług remontowych i zakupu mebli w ramach zadania 4 Rozwój sieci 

punktów obsługi interesantów w projekcie Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dane o wydatkach budżetu środków europejskich w 2011 r. przedstawiono w załączniku 

nr 4 do informacji. 

Inne ustalenia kontroli 

Realizując określony w art. 175 ust. 1 i 2 ufp obowiązek nadzoru i kontroli nad realizacją 

budżetu części 15/00 przez podległe jednostki, dysponent części dokonywał kwartalnych analiz 

i ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, a także dotyczących należności 

sądowych i zaległości budżetowych, zobowiązań (w tym wymagalnych) oraz zatrudnienia. 

W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził kontrole w 25 jednostkach sądownictwa 

powszechnego (tj. w dwóch sądach apelacyjnych, 10 sądach okręgowych i 13 sądach 

rejonowych). Kontrole te m.in. dotyczyły prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej 

przez te jednostki, zamówień publicznych oraz w sądach apelacyjnych funkcjonowania kontroli 

zarządczej. Ponadto przeprowadził kontrole w jednej kancelarii komorniczej, której przedmiotem 

było zbadanie prowadzenia gospodarki finansowej kancelarii oraz w jednym stowarzyszeniu 

i jednej fundacji kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania środków pochodzących 

z nawiązek i świadczeń pieniężnych. Dokonywał również wizytacji inwestycji realizowanych 
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przez podległych dysponentów. Przeprowadzone zostały wizytacje 18 z 26 inwestycji 

realizowanych w 2011 r. w części 15/00 oraz 10 inwestycji przygotowywanych do realizacji. 

We wszystkich 20 kontrolowanych sądach określono wysokość zapasu gotówki w kasie, 

w wysokości wynikającej z faktycznych potrzeb tych jednostek. Nie stwierdzono przypadków 

przekroczenia ustalonego limitu pogotowia kasowego. 

W objętych kontrolą sądach okręgowych i rejonowych nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie przepływów środków finansowych na prowadzonych przez ww. sądy rachunkach 

pomocniczych. 

Ustalenia innych kontroli 

W 2011 r. NIK przeprowadziła w Ministerstwie Sprawiedliwości kontrolę wdrażania budżetu 

państwa w układzie zadaniowym w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 16 września 2011 r. Wyniki 

kontroli
38

 wykazały, że Minister Sprawiedliwości realizował zadania w zakresie planowania 

i wykonywania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym w dziale sprawiedliwość 

dotyczące w szczególności: wypracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu 

państwa na 2011 r., ustalenia struktury wydatków w układzie zadaniowym na rok 2011, 

wdrożenia systemu monitorowania celów zadań i podzadań oraz poziomu wydatków 

ponoszonych na poszczególne działania. Sposób realizacji w Ministerstwie działań w zakresie 

planowania i realizacji układu zadaniowego nie zapewnia skutecznego wykorzystania budżetu 

zadaniowego do zarządzania zadaniami publicznymi. W trakcie kontroli stwierdzono bowiem: 

 nieuzasadnione ujmowanie części wydatków ponoszonych na realizację zadań 

w Ministerstwie w funkcji państwa nr 22, co wpływało na zniekształcenie wielkości 

wydatków planowanych na poszczególne zadania, 

 nieuwzględnienie w przyjętej metodyce planowania wydatków w układzie zadaniowym 

kosztów jednostkowych produktów, wyrażających wartościowo szacunkowe zużycie 

materiałów, wykorzystanie zasobów ludzkich oraz usług obcych w związku z realizacją zadań. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskowała o zapewnienie ujmowania w ramach 

funkcji 22 budżetu państwa wyłącznie takich wydatków, które dotyczą działań, mających 

charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach jednostki lub poszczególnych 

części budżetowych, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań 

oraz o rozważenie możliwości wdrożenia metodyki planowania wydatków w układzie 

zadaniowym z uwzględnieniem szacowania kosztów jednostkowych produktów. 
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 Przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 listopada 2011 r., nr KAP-4101-01-02/2011. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół 

Protokoły kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz siedmiu sądów okręgowych 

 i 13 sądów rejonowych podpisano bez zastrzeżeń. 

W czterech skontrolowanych jednostkach zorganizowano, na podstawie art. 58 ustawy 

o NIK narady pokontrolne, podczas których omówiono nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 

kontroli i wnioski wynikające z ustaleń kontroli. 

Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienia pokontrolne skierowano do Ministra Sprawiedliwości, Prezesów bądź Dyrektorów 

sądów: okręgowych i rejonowych oraz Kierowników Finansowych sądów rejonowych. 

Do wystąpień pokontrolnych skierowanych do Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie 

Wlkp. i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Kaliszu złożone zostały zastrzeżenia, 

które zostały rozpatrzone w następujący sposób: 

 Uchwałą z dnia 19 kwietnia 2012 r. zgłoszone przez Kierownika Finansowego Sądu 

Rejonowego w Kaliszu zastrzeżenia dotyczące ocen i uwag NIK odnoszących 

się do błędu systematycznego w ewidencji księgowej i księgowania zobowiązań 

w miesiącu niezgodnym z datą ich powstania oraz dotyczącego tego obszaru wniosku 

pokontrolnego, Komisja Odwoławcza oddaliła w całości. Postanowieniem z dnia 7 maja 

2012 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zatwierdził ww. uchwałę, 

 Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2012 r. zgłoszone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie 

Wlkp. zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego dotyczącego terminowego przekazywania 

zrealizowanych dochodów oraz do ocen i wniosków dotyczących ewidencjonowania 

i opóźnień w dokonywaniu przypisu należności sądowych, Komisja Odwoławcza 

uwzględniła w całości. Uwzględniła również częściowo zastrzeżenia w zakresie ocen 

odnoszących się do części wpłat na PFRON i dokumentowania prowadzonych postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. Zastrzeżenia dotyczące negatywnej oceny wykonania 

w 2011 r. planu finansowego ww. Sądu oraz ocen, uwag i wniosków dotyczących: 

dokonywania zmian planu finansowego bez upoważnienia, zaciągania zobowiązań 

i dokonywania wydatków do wysokości środków zaplanowanych w planie finansowym, 

zapewnienia racjonalnego zarządzania środkami na rachunku budżetowym, wykazywania 

zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniach budżetowych zgodnie z dokumentacją 
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księgową oraz terminowego przekazywania sprawozdań budżetowych dysponentowi 

drugiego stopnia, Komisja Odwoławcza oddaliła w całości. Postanowieniem z dnia 22 maja 

2012 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zatwierdził ww. uchwałę. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała 51 wniosków skierowanych do 17 

(z 21) skontrolowanych jednostek. Do NIK wpłynęły odpowiedzi od 16 jednostek. 

Kierownicy jednostek objętych kontrolą poinformowali o sposobie wykonania 42 wniosków, 

z których sześć zostało zrealizowanych, a 36 było w trakcie realizacji. Do dnia podpisania 

niniejszej informacji do NIK nie wpłynęła odpowiedź Prezesa SR w Środzie Wlkp. w sprawie 

sposobu wykorzystania uwag i wykonania dziewięciu wniosków pokontrolnych. 

Finansowe rezultaty kontroli 

Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się nieprawidłowości w kwocie ogółem 

16.166,0 tys. zł, w tym: 

 uszczuplenie środków w łącznej kwocie 20,8 tys. zł, z tego: 

 14,7 tys. zł - z tytułu przedawnienia należności w SR dla Warszawy Pragi - Południe, 

 6,1 tys. zł - z tytułu nie naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat należnego 

czynszu przez najemców (SR dla Warszawy Pragi - Południe oraz SO Warszawa - 

Praga). Opis w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale Budżet państwa - Dochody. 

 kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa w łącznej kwocie 729,2 tys. zł, z tego: 

 413,0 tys. zł - kwota wydatków dokonanych z przekroczeniem zakresu upoważnienia, 

tj. po wprowadzeniu zmian w planie finansowym bez upoważnienia dysponenta 

drugiego stopnia (SR w Środzie Wlkp. - 388,3 tys. zł) lub przed dokonaniem zmian 

planu wydatków (SO w Zielonej Górze - 15,5 tys. zł i SR w Środzie Wlkp. - 9,2 tys. zł), 

 294,2 tys. zł - kwota zamówień udzielonych z naruszeniem przepisów ustawy Pzp 

(SO w Zielonej Górze), 

 21,6 tys. zł - kwota wynagrodzeń wypłaconych w SR w Białymstoku osobom spoza grona 

pracowników sądu za sporządzenie projektów orzeczeń i ich uzasadnień należących 

do kompetencji sędziów i ich asystentów, 

 0,4 tys. zł - kwota zawyżonych opłat abonamentowych (SR w Środzie Wlkp., Kaliszu 

i Lublin - Zachód). 

Opis w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale Budżet państwa - Wydatki. 

 kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa w łącznej 

kwocie 146,5 tys. zł, dotyczą zmiany umowy (wyrażenie zgody na dostawę komputerów 
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o niższych parametrach), dokonanej z naruszeniem art. 144 ustawy Pzp (SO w Zielonej 

Górze). Opis w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale Budżet państwa - Wydatki. 

 kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami w łącznej 

kwocie 79,3 tys. zł, dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia za wykonanie 

zadań, które mieściły się w zakresach czynności pracowników SR w Kaliszu. Opis w tym 

zakresie przedstawiono w podrozdziale Budżet państwa - Wydatki. 

 sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w łącznej kwocie 253,8 tys. zł, z tego: 

 127,1 tys. zł, kwota zobowiązań 2011 r. nie ujętych w ewidencji księgowych 

i sprawozdaniach budżetowych (SR w Białymstoku, Środzie Wlkp. i Kaliszu), 

 122,9 tys. zł, kwota błędnie zakwalifikowanych wydatków majątkowych do bieżących 

(SO w Zielonej Górze), 

 3,8 tys. zł, kwota zawyżonych zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28 w związku 

z nieprawidłowym naliczeniem składki rentowej od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego (SR w Środzie Wlkp.). 

Opis w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale Sprawozdawczość. 

 potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w łącznej kwocie 

14.936,4 tys. zł, z tego: 

 14.931,2 tys. zł - wartość nieruchomości przekazanych w trwały zarząd i ujętych 

w księgach rachunkowych dopiero w wyniku kontroli NIK (SR Szczecin Centrum - 

12.684,0 tys. zł i SR Kielce - 2.247,2 tys. zł), 

 5,2 tys. zł - kwota zawyżonych zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28, 

za 2011 r., skorygowanych w wyniku kontroli NIK (SO w Sieradzu), 

Opis w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale Księgi rachunkowe. 

Ponadto na finansowe rezultaty kontroli złożyły się również pozyskane pożytki finansowe 

w  kwocie 6,1 tys. zł, z tytułu wystawienia przez SR dla Warszawy Pragi - Południe oraz SO 

Warszawa - Praga najemcom not odsetkowych za opóźnienia w zapłacie czynszu w 2011 r. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych z tytułu dokonania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia 

do ich dokonania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

z naruszeniem przepisów ustawy Pzp (SO w Zielonej Górze), niedochodzenia należności 

i ich przedawnienia (SR dla Warszawy Pragi-Południe) oraz nieterminowego przekazania 

sprawozdań (SR w Kielcach), NIK skieruje zawiadomienia do właściwego Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych. 
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Załącznik nr 1  

Dochody budżetowe 

Lp. Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 15/00 - Sądy powszechne, z tego: 2 099 598,3     2 086 960,0     2 132 184,3     101,6 102,2    

1. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 2 099 598,3     2 086 960,0     2 132 184,3     101,6 102,2    

1.1. 
Rozdział 75502 - Jednostki sądownictwa 

powszechnego 
2 099 598,3    2 086 280,0     2 131 645,1     101,5 102,2     

1.1.1. 
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 

od osób fizycznych 
341 977,6     332 597,0     355 462,7     103,9 106,9     

1.1.2. 
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

1 086,2  31,0      1 635,6   150,6 5 276,1  

1.1.3. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 634 305,0 1 653 277,0 1 639 172,3 100,3  99,1 

1.1.4. 
§ 0700 - Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek 

udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie 
ich potrzeb mieszkaniowych 

24 860,3 24 638,0 25 076,5     100,9 101,8     

1.1.5. 

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych oraz innych umów  

o podobnym charakterze 

2 529,8 2 370,0 3 620,3     143,1 152,8     

1.1.6. § 0830 - Wpływy z usług 69 339,5  57 961,0 75 044,4     108,2 129,5     

1.1.7. § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,4    - - 0,0 - 

1.1.8. 
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
160,6 35,0 213,5     132,9 610,0     

1.1.9. § 0920 - Pozostałe odsetki 4 348,0 2 652,0 5 609,7     129,0 211,5     

1.1.10. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 20 958,7 12 719,0  25 810,1     123,1 202,9     

1.1.11. 
§ 2380 - Wpływy do budżetu części  

zysku gospodarstwa pomocniczego 
1,0 - - - - 

1.1.12. 
§ 2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 

własnych lub środków obrotowych 
31,2  - - - - 

1.2. 

Rozdział 75594 - Dochody państwowej 

jednostki budżetowej uzyskane z tytułu 

przejętych zadań, które w 2010r, były 

realizowane przez gospodarstwa pomocnicze 

- 680,0 
              

539,2     
- 

       

79,3     

1.2.1. § 0830 Wpływy z usług - 680,0 539,2     - 79,3 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych.
 

.
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Załącznik nr 2 

Wydatki budżetowe  

Lp. Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa 

Budżet  

po zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 15/00 - Sądy powszechne, z tego: 5 742 942,1 5 929 826,0 5 921 327,7 5 876 440,9 102,3 99,1 99,2 

1. Dział 750 - Administracja publiczna - -  39,0 39,0 - - 100,0 

1.1. 
Rozdział 75076  - Przygotowanie i sprawowanie 

przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 
- -  39,0 39,0 - - 100,0 

1.1.1 
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów 
i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów 

- -  39,0 39,0 - - 100,0 

2. Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 165 980,7  189 977,0 180 758,7  178 381,4  107,5 93,9 98,7 

2.1. 
Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie 

spoczynku oraz uposażenia rodzinne, z tego: 
165 980,7  189 977,0 180 758,7  178 381,4  107,5 93,9 98,7 

2.1.1. § 3110 Świadczenia społeczne 165 980,7  189 977,0 180 758,7  178 381,4  107,5 93,9 98,7 

3. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 5 540 294,3 5 694 706,0 5 694 751,3 5 653 401,2  102,0 99,3 99,3 

3.1. 
Rozdział 75502  - Jednostki sądownictwa 

powszechnego, z tego: 
5 498 199,3 5 628 438,0 5 646 890,0 5 614 575,5  102,1 99,8 99,4 

3.1.1. 
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
 4 895,1  5 364,0 5 097,7  5 021,7  102,6 93,6 98,5 

3.1.2.  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  184 305,2  205 974,0 188 713,4  188 208,4  102,1 91,4 99,7 

3.1.3.  § 3050 Zasądzone renty 28,1 29,0  39,8 38,8  138,1 133,8 97,5 

3.1.4.  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 869 720,3 1 907 649,0 1 888 711,7 1 886 087,9  100,9 98,9 99,9 

3.1.5. 
 § 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów  

i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów 
1 095 195,6 1 192 476,0 1 152 517,9 1 145 448,7  104,6 96,1 99,4 

3.1.6.  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  222 683,4  258 424,0 231 782,7  231 625,9  104,0 89,6 99,9 

3.1.7.  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  311 692,3  326 308,0 315 840,8  309 389,6  99,3 94,8 98,0 

3.1.8.  § 4120 Składki na Fundusz Pracy  43 049,2  50 695,0 41 252,9  41 071,0  95,4 81,0 99,6 

3.1.9. 
 § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
 25 477,7 - 28 148,9  28 104,9  110,3 -  99,8 

3.1.10.  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  168 370,4  169 496,0 182 592,0  181 782,9  108,0 107,2 99,6 

3.1.11.  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  115 165,7  145 099,0 188 692,4  182 047,2  158,1 125,5 96,5 

3.1.12. § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 56,2 -  33,4 33,4  59,4 -  100,0 

3.1.13.  § 4220 Zakup środków żywności 693,5  1 178,0  716,3 707,5  102,0 60,1 98,8 

3.1.14. 
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych  

i produktów biobójczych 
32,7 100,0  43,6 35,4  108,3 35,4 81,2 

3.1.15. 
 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek 
 2 028,8  2 297,0 1 976,3  1 919,2  94,6 83,6 97,1 

3.1.16.  § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1,3 - - - - -  - 

3.1.17.  § 4260 Zakup energii  88 416,6  99 413,0 92 959,4  92 466,1  104,6 93,0 99,5 

3.1.18.  § 4270 Zakup usług remontowych  123 968,5  106 911,0 126 975,0  126 345,9  101,9 118,2 99,5 

3.1.19.  § 4279 Zakup usług remontowych 90,5 -  11,8 11,8  13,0  x  100,0 

3.1.20.  § 4280 Zakup usług zdrowotnych  1 861,6  2 314,0 1 974,6  1 927,4  103,5 83,3 97,6 

3.1.21.  § 4300 Zakup usług pozostałych  207 255,3  224 615,0 218 111,6  215 357,9  103,9 95,9 98,7 

3.1.22. 

 § 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich 

dotyczących obiektów zabytkowych będących 
w użytkowaniu jednostek budżetowych 

 26 450,5  25 873,0 23 282,8  23 205,1  87,7 89,7 99,7 

3.1.23. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  2 877,4  4 921,0 2 852,6  2 804,6  97,5 57,0 98,3 

3.1.24. 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 

 2 324,5  2 876,0 2 396,0  2 355,6  101,3 81,9 98,3 

3.1.25. 
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

 13 726,0  17 337,0 12 730,1  12 590,9  91,7 72,6 98,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.26. § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 20,8 69,0  13,2 9,2  44,2 13,3 69,7 

3.1.27. 
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 
279,1 346,0  194,6 190,9  68,4 55,2 98,1 

3.1.28. 
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze  

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
 37 099,3  36 793,0 37 017,8  36 984,9  99,7 100,5 99,9 

3.1.29. § 4410 Podróże służbowe krajowe  18 452,6  20 853,0 20 708,7  20 451,4  110,8 98,1 98,8 

3.1.30. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 150,0 331,0  214,0 211,7  141,1 64,0 98,9 

3.1.31. § 4430 Różne opłaty i składki  4 097,4  5 029,0 4 383,8  4 344,6  106,0 86,4 99,1 

3.1.32. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 56 290,3  57 976,0 59 051,9  59 039,6  104,9 101,8 100,0 

3.1.33. 
§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych sędziów i prokuratorów 
 38 247,0  23 850,0 23 850,0  23 850,0  62,4 100,0 100,0 

3.1.34. § 4480 Podatek od nieruchomości  6 886,3  8 357,0 7 650,7  7 636,5  110,9 91,4 99,8 

3.1.35. § 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 0,8 1,0  0,9 0,9  112,5 90,0 100,0 

3.1.36. 
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

- -  0,1 0,1 -  -  100,0 

3.1.37. § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 776,9 963,0  792,4 788,7  101,5 81,9 99,5 

3.1.38. 
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
387,1 584,0  895,5 436,3  112,7 74,7 48,7 

3.1.39. § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 66,0 100,0  153,5 153,5  232,6 153,5 100,0 

3.1.40. § 4580 Pozostałe odsetki 118,8 -  90,6 90,6  76,3 -  100,0 

3.1.41. 
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

529,1 10,0  187,7 187,7  35,5 1 877,0 100,0 

3.1.42. 
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
- -  63,5 63,5 -   -  100,0 

3.1.43. 
§ 4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

 354 690,0  353 365,0 383 836,2  381 824,4  107,7 108,1 99,5 

3.1.44. 
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
 9 223,1  13 677,0 10 587,0  10 302,1  111,7 75,3 97,3 

3.1.45. 
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

 10 422,4 - - - - -  - 

3.1.46. 
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,  

w tym programów i licencji 
 46 068,8 - - - -  - - 

3.1.47. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  338 307,1  241 885,0 258 600,0  258 506,9  76,4 106,9 100,0 

3.1.48. 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 65 720,0  114 900,0 131 144,2  130 914,2  199,2 113,9 99,8 

3.2. Rozdział 75595 Pozostała działalność, z tego:  42 095,0  66 268,0 47 861,3  38 825,7  92,2 58,6 81,1 

3.2.1. 
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 
 42 001,5  66 268,0 47 553,1  38 530,5  91,7 58,1 81,0 

3.2.2. 
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
93,5 -  308,2 295,2  315,7 -  95,8 

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie  36 667,1  45 143,0 45 778,7  44 619,3  121,7 98,8 97,5 

4.1. 
Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno 

niewymienione, z tego: 
 36 667,1  45 143,0 45 778,7  44 619,3  121,7 98,8 97,5 

4.1.1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42,2 93,0  83,1 65,2  154,5 70,1 78,5 

4.1.2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  27 891,7  30 262,0 30 462,5  30 252,9  108,5 100,0 99,3 

4.1.3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 018,4  2 357,0 2 253,6  2 224,0  110,2 94,4 98,7 

4.1.4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4 410,6  5 455,0 5 111,5  4 734,4  107,3 86,8 92,6 

4.1.5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,9 800,0  677,2 519,7  100,7 65,0 76,7 

4.1.6. 
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

- -  355,1 353,7 -  -  99,6 

4.1.7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7,0 39,0  101,1 94,0 1 342,9 241,0 93,0 

4.1.8. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29,2 780,0 1 013,6 957,0 3 277,4 122,7 94,4 

4.1.9. 
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 

i produktów biobójczych 
- 2,0  1,0 - -   - 0,0 

4.1.10. 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,  
dydaktycznych i książek 

8,0 116,0  178,4 161,7 2 021,3 139,4 90,6 

4.1.11. § 4260 Zakup energii - 618,0  589,7 520,7 - 84,3 88,3 

4.1.12. § 4270 Zakup usług remontowych - 491,0  526,8 477,2 - 97,2 90,6 
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4.1.13. § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 28,0  14,3 5,9 - 21,1 41,3 

4.1.14. § 4300 Zakup usług pozostałych - 517,0  661,5 617,8 - 119,5 93,4 

4.1.15. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 49,0  40,6 33,7 - 68,8 83,0 

4.1.16. 
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

- 3,0  1,6 0,9 - 30,0 56,3 

4.1.17. 

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych  
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

- 141,0  107,1 79,4 - 56,3 74,1 

4.1.18. 
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze  

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
-  1 273,0 1 449,4  1 438,0 - 113,0 99,2 

4.1.19. § 4410 Podróże służbowe krajowe - 129,0  166,2 140,9 - 109,2 84,8 

4.1.20. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 2,0  2,0 2,0 - 100,0 100,0 

4.1.21. § 4430 Różne opłaty i składki - 15,0  4,3 4,2 - 28,0 97,7 

4.1.22. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 

 1 461,1  1 587,0 1 631,1  1 624,6  111,2 102,4 99,6 

4.1.23. § 4480 Podatek od nieruchomości - 22,0  17,0 16,4 -  74,5 96,5 

4.1.24. 
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek  
samorządu terytorialnego 

- 6,0  4,0 4,0 -  66,7 100,0 

4.1.25. 
§ 4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 
- 52,0  39,6 30,7 -  59,0 77,5 

4.1.26. 
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących  
członkami korpusu służby cywilnej 

283,0 306,0  286,4 260,3  92,0 85,1 90,9 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. 
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Załącznik nr 3 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. 

8:5 Przeciętne 

zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-

dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto  

na jednego 

pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 

zatrudnie

nie wg 

Rb-70 

Wynagro-

dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto  

na jednego 

pełnozatru-

dnionego 

osób tys. zł zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Część 15 ogółem, z tego według 

statusu zatrudnienia*: 
50 452 3 213 394,3 5 308 50 558 3 294 921,2 5 431 102,3 

osoby nie objęte mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń 
30 459 1 368 451,8 3 744 30 595 1 376 616,8 3 750 100,2 

sędziowie 9 861 1 169 733,0 9 885 9 924 1 229 553,1 10 325 104,5 

sądowi kuratorzy zawodowi 5 048 378 916,0 6 255 5 055 382 987,6 6 314 100,9 

asystenci sędziów 2 678 125 330,0 3 900 2 746 128 603,3 3 903 100,1 

referendarze sądowi 1 751 135 400,9 6 444 1 740 144 402,5 6 916 107,3 

nauczyciele 501 29 897,1 4 973 498 32 463,9 5 432 109,2 

asesorzy i aplikanci 154 5 665,5 3 066 0 294,0 x x 

1.1. Dział 750 Administracja publiczna x x x 0 39,0 x x 

1.1.1. Rozdział 75076 Przygotowanie 

i sprawowanie przewodnictwa 

w Radzie Unii Europejskiej 

x x x 0 39,0 x x 

sędziowie x x x 0 39,0 x x 

1.2. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 49 951 3 183 497,2 5 311 50 060 3 262 418,3 5 431 102,3 

1.2.1. Rozdział 75502 Jednostki 

sądownictwa powszechnego 
49 951 3 183 497,2 5 311 50 060 3 262 418,3 5 431 102,3 

osoby nie objęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń 

30 459 1 368 451,8 3 744 30 595 1 376 616,8 3 750 100,2 

sędziowie 9 861 1 169 733,0 9 885 9 924 1 229 514,1 10 324 104,4 

sądowi kuratorzy zawodowi 5 048 378 916,0 6 255 5 055 382 987,6 6 314 100,9 

asystenci sędziów 2 678 125 330,0 3 900 2 746 128 603,3 3 903 100,1 

referendarze sądowi 1 751 135 400,9 6 444 1 740 144 402,5 6 916 107,3 

asesorzy i aplikanci 154 5 665,5 3 066 0 294,0 x x 

1.3. Dział 801 Oświata i wychowanie 501 29 897,1 4 973 498 32 463,9 5 432 109,2 

1.3.1. Rozdział 80144 Inne formy 

kształcenia osobno niewymienione 
501 29 897,1 4 973 498 32 463,9 5 432 109,2 

nauczyciele 501 29 897,1 4 973 498 32 463,9 5 432 109,2 

* Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20,poz. 103).  
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Załącznik nr 4 

Wydatki budżetu środków europejskich 

Lp. Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa 

Budżet  

po 

zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 15/00 - Sądy 

powszechne, z tego: 
831,3     - 256,3     256,3     30,8 - 100,0 

1. 
Dział 755 Wymiar 

sprawiedliwości, z tego: 
831,3     - 256,3     256,3     30,8 - 100,0 

1.1. 
Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, z tego: 
831,3     - 256,3     256,3     30,8 - 100,0 

1.1.1. 

Rozdział 75502 - Jednostki 

sądownictwa powszechnego, 

z tego: 
831,3     - 256,3     256,3     30,8 - 100,0 

1.1.1.1. 
§ 4217 - Zakup materiałów 

i wyposażenia 
318,5     - 189,2     189,2     59,4 - 100,0 

1.1.1.2. 
§ 4277 - Zakup usług 

remontowych 
512,8     - 67,1     67,1     13,1 - 100,0 
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Załącznik nr 5 

Kalkulacja oceny końcowej części 15/00 - Sądy powszechne 

Oceny wykonania budżetu części 15/00 Sądy powszechne dokonano stosując kryteria
39

 oparte 

na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 

wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku
40

. 

Dochody: 2.132.184,3 tys. zł. 

Wydatki (budżetu krajowego + budżetu środków europejskich): 5.876.697,2 tys. zł. 

Łączna kwota G: 8.008.881,5 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G (0,7338) 

Waga dochodów w łącznej kwocie: Wd = D : G (0,2662) 

Nieprawidłowości w dochodach - na kwotę 47,0 tys. zł (tj. 0,002% ogółu dochodów 

zrealizowanych w części 15/00), dotyczyły: przekazania przez SR w Środzie Wlkp.  

dochodów budżetowych w kwocie 26,2 tys. zł o z opóźnieniem wynoszącym pięć dni, 

nienaliczenia odsetek w łącznej kwocie 6,1 tys. zł za nieterminowo regulowane należności 

z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w SO Warszawa - Praga i SR Warszawa Praga  

- Południe, co było niezgodne z postanowienia umów zawartych z najemcami, doprowadzenia 

w SR dla Warszawy Pragi-Południe do przedawnienia należności w łącznej kwocie 

14,7 tys. zł wskutek niepodjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych 

należności sądowych. Sprawozdania w zakresie dochodów zaopiniowano pozytywnie. 

Z uwagi na ww. nieprawidłowości i fakt że dwie z nich stanowią naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych oraz stwierdzone nierzetelne działania w zakresie egzekwowania 

należności (w pięciu sądach), ocenę cząstkową dochodów obniżono o jeden punkt. 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (4) 

Nieprawidłowości w wydatkach: w kwocie 955,0  tys. zł (tj. 0,02% ogółu wydatków 

zrealizowanych w części 15/00), dotyczyły wydatków: dokonanych z naruszeniem prawa – 

729,2 tys. zł, bądź działań stanowiących naruszenie prawa - 146,5 tys. zł oraz wydatkowanych 

z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami - 79,3 tys. zł. Sprawozdania w zakresie 

wydatków zaopiniowano pozytywnie. Z uwagi na ww. nieprawidłowości i fakt 

że nieprawidłowości na kwotę 707,2 tys. zł stanowiły naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych oraz stwierdzone nieprawidłowości w systemie rachunkowości i sprawozdawcze 

skutki nieprawidłowości w łącznej kwocie 253,8 tys. zł, ocenę cząstkową wydatków obniżono 

o jeden punkt. 

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (4) 

Wynik końcowy Wk: 4 x 0,2662+ 4 x 0,7338 = 4,0, w związku z czym ocena końcowa  

– pozytywna. 

                                                 
39

 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
40

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik nr 6 

Wykaz skontrolowanych podmiotów, osób zajmujących kierownicze stanowiska odpowiedzialnych 

za kontrolowaną działalność, ocen kontrolowanej działalności oraz jednostek organizacyjnych NIK, 

które przeprowadziły kontrolę 

Lp. 
Nazwa jednostki 

objętej kontrolą 
Pełniona funkcja  Imię i nazwisko 

Ocena 

kontrolowanej 

działalności 

 

Jednostka 

organizacyjna 

NIK, która 

przeprowadziła 

kontrolę  
1 2 3 4 5 6 

Cześć 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości 

1 Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Minister 

Sprawiedliwości 

Jarosław Adam Gowin Pozytywna Departament 

Porządku 

i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Cześć 15/02 – apelacja warszawska 

2 Sąd Okręgowy 

Warszawa-Praga 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Beata Janusz 

 

Katarzyna Kadej 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Warszawie 

3 Sąd Rejonowy 

Warszawa Praga-

Południe 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Konrad Gradek 

 

Andrzej Lipski 

Pozytywna 

Cześć 15/03 – apelacja katowicka 

4 Sąd Okręgowy 

w Gliwicach 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Henryk Brzyżkiewicz 

 

Amadeusz Jędrzejczyk 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Katowicach 

5 Sąd Rejonowy 

w Gliwicach 

Prezes Sądu 

 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Beata Majewska-

Czajkowska 

 

Jarosław Kańkowski 

Pozytywna 

6 Sąd Rejonowy 

w Zawierciu 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Agnieszka Wolak 

 

Bogumiła Pietrzak 

Pozytywna 

Cześć 15/04 – apelacja gdańska 

7 Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Jolanta Piątek 

 

Jarosława Klimas 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Gdańsku 

8 Sąd Rejonowy 

w Malborku 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Wojciech Mrozowski 

 

Dorota Nowaczyńska 

Pozytywna 

Cześć 15/05 – apelacja poznańska 

9 Sąd Okręgowy 

w Zielonej Górze 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Marek Witczak 

 

Danuta Dybek-Halabi 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Zielonej Górze 

10 Sąd Rejonowy 

w Środzie 

Wielkopolskiej 

Prezes Sądu 

 

Artur Brzykowski 

 

 

Negatywna Delegatura NIK 

w Poznaniu 

Cześć 15/06 - apelacja krakowska 

11 Sąd Okręgowy 

w Krakowie 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Barbara Baran 

 

Bolesław Rausch 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Krakowie 

12 Sąd Rejonowy 

w Kielcach 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

 

Jan Klocek 

 

Halina Ciągło 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Kielcach 
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1 2 3 4 5 6 

Cześć 15/07 - apelacja wrocławska 

13 Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Ewa Barnaszewska 

 

Bogumiła Kiełbowicz 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

we Wrocławiu 

14 Sąd Rejonowy 

w Legnicy 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Aneta Murawska 

 

Barbara Siwiec 

Pozytywna 

Cześć 15/08 - apelacja łódzka 

15 Sąd Okręgowy 

w Sieradzu 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Barbara Bojakowska 

 

Jerzy Kulesza 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Łodzi 

16 Sąd Rejonowy 

w Kaliszu 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Anna Kruk 

 

Aneta Tomaszewska 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Poznaniu 

Cześć 15/09 - apelacja rzeszowska 

17 Sąd Rejonowy 

w Dębicy 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Dariusz Różański 

 

Małgorzata Niedzielska 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Rzeszowie 

Cześć 15/10 - apelacja białostocka 

18 Sąd Rejonowy 

w Białymstoku 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Tomasz Kałużny 

 

Bożena Koncerewicz 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Białymstoku 

Cześć 15/11 - apelacja lubelska 

19 Sąd Okręgowy 

w Siedlcach 

Prezes Sądu 

 

Dyrektor Sądu 

Mirosław Sokólski 

 

Jan Sobiech 

Pozytywna Delegatura NIK 

w Warszawie 

27 Sąd Rejonowy 

Lublin-Zachód 

w Lublinie 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Wojciech Wolski 

 

Wiesława Zwierz 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Lublinie 

Cześć 15/12 - apelacja szczecińska 

21 Sąd Rejonowy 

Szczecin-Centrum 

w Szczecinie 

Prezes Sądu 

Kierownik 

Finansowy Sądu 

Jacek Szreder 

 

Agata Wojtyniak 

Pozytywna 

z zastrzeżeniami 

Delegatura NIK 

w Szczecinie 
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Załącznik nr 7 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

6. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

8. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

9. Minister Finansów 

10. Minister Sprawiedliwości 

11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

12. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 


