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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28 (dalej: "Apelacja
Gdańska" jako dysponent części budżetowej 15/041, "Sąd Apelacyjny" - jako
dysponent trzeciego stopnia)

Marian Pieńczewski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku od 1 czerwca 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

art. 2 ust. 1 ustawy o z dnia 23 grudnia 1994 r. Najwyższej Izbie Kontroli2

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku

1. Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/9/2019 z dnia 11.01.2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 2-3)

2. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/19/2019 z dnia 16.01.2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 4-5)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 15/04 - Sąd Apelacyjny
w Gdańsku oraz ocena wykonania planu finansowego Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku (dysponent trzeciego stopnia).
Ocenie podlegały w szczególności:
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych,
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym

rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków
publicznych,

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

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

w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych3 (dalej ufp), w tym: nadzór nad
wykonaniem planów finansowych podległych jednostek,

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były
w szczególności następujące działania kontrolne:
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów,

1 Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1476, ze zm.) Dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji.
2 Dz. U z 2019 r. poz. 489
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
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- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych
należności oraz windykacji zaległości,

- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty,
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków

europejskich, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków,
- kontrola prawidłowości dokonanych blokad,
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 15/04 - Sąd Apelacyjny

w Gdańsku limitów wydatków, w tym -limitów środków na wynagrodzenia,
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta trzeciego stopnia,
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokonanie analizy stanu zobowiązań,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,
- analiza stosowanych procedur kontroli zarządczej dotyczących sporządzania

sprawozdań,
- analiza stosowanych instrumentów nadzoru nad wykonaniem budżetu państwa

i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki finansowane w ramach
części 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2018 r. Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku (dysponent trzeciego stopnia).

III. Charakterystyka kontrolowanej części/jednostki
Sąd Apelacyjny w Gdańsku jest sądem powszechnym, utworzonym 1 pażdziernika
1990 r.4. Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku obejmował5 Sąd
Okręgowy (dalej "sa") w Bydgoszczy, sa w Elblągu, sa w Gdańsku,
sa w Słupsku, sa w Toruniu i sa we Włocławku.
Sąd Apelacyjny sprawował wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, wojskowych oraz Sądu
Najwyższego.
Do właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego należało:
- rozpoznawanie w " instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów

okręgowych, wydawanych w I instancji oraz spraw ze skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym
bez nieuzasadnionej zwłoki,

- sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów6,
- nadzór nad działalnością notariuszy7 i komorników sądowych8,

Ponadto Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał w I instancji sprawy
dyscyplinarne sędziów.
W ramach Sądu funkcjonowały Oddziały: Administracyjny, Finansowy,
Gospodarczy, Informatyczny, II Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku -

4 W oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych
w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. Nr 56 poz. 335)
5 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 paździemika 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów
właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407, ze zm.), rozporządzenie
obowiązywalo do 31 grudnia 2018 r.
6 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad
działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69, ze zm.).
7 W zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu
wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. z 1991 r. Nr 42, poz. 188).
8 W zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komomikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1277, ze zm.), ustawa obowiązywała do 31 grudnia 2018 r.
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Opis stanu
faktycznego

pełniący funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego, Inwestycyjny, Kadr oraz
Samodzielne Sekcje: ds. Planowania i Analiz Kontroli.
W strukturze Sądu utworzone zostały Wydziały: I Cywilny, II Kamy, III Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, IV Wizytacji i V Cywilny.
Ponadto w Apelacji Gdańskiej funkcjonowały Samodzielne Stanowiska: Inspektora
ds. Obronnych, Pionu Ochrony, Inspektora ds. biurowości, Audytora Wewnętrznego,
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Zamówień Publicznych i Specjalisty ds.
BHP i PPOŻ.
Dyrektor Sądu, jako dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji (15/04 Sąd
Apelacyjny w Gdańsku) podlegał bezpośrednio dysponentowi części budżetowej
15/00 Sądy powszechne, którym jest Minister Sprawiedliwości. Dyrektor Sądu
jest jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów
i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym Sądu.

IV. Ocena
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 wykonanie budżetu państwa
w 2018 r. w części 15/04- Sąd Apelacyjny w Gdańsku oraz wykonanie planu
finansowego na 2018 r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych pozytywnie oceniono wykonanie
dochodów budżetu państwa, przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w wysokości
4.891,2 tys. zł, tj. wyższych od uzyskanych w roku poprzednim (o 37,6%) i wyższych
od zaplanowanych w ustawie budżetowej (o 53,5%). Badanie 50 dowodów
księgowych na kwotę 2.475,0 tys. zł, tj. 50,6% ogółu dochodów wykazało, że
należności były przypisywane terminowo, w kwotach zgodnych z dokumentami
stanowiącymi podstawę tych zapisów. Badaniem objęto także dwie (100%)
zaległości w kwocie 27,3 tys. zł i stwierdzono, że proces ich ewidencjonowania
i dochodzenia był zgodny z obowiązującym prawem. W wyniku kontroli 41,3%
zrealizowanych wydatków ogółem stwierdzono, że zostały one poniesione
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ufp
i aktach wykonawczych do tej ustawy. Nie stwierdzono niecelowego
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.
Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację
przez Sąd planu finansowego.
Najwyższa Izba Kontroli, nie wyraża natomiast opinii o wiarygodności danych
wykazanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie innym niż ogólne kwoty
dochodów i wydatków. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych były niespójne,
czego wyrazem był brak zgodności obrotów dziennika z obrotami zestawienia sald
kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, o której mowa wart. 18 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1o.

V. Wyniki kontroli
1. Dochody budżetowe
W 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku zrealizowano dochody
budżetu państwa w kwocie 245.936,0 tys. zł. Docho.dy te były wyższe o 77,0 tys. zł
(o 0,03%) od zaplanowanych (245.859,0 tys. zł) oraz niższe o 55.978,5 tys. zł
(o 18,5%) od uzyskanych w 2017 r. (301.914,5 tys. zł).

9 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę
w formie opisowej.
10 Dz. U. z 2019 r.o poz. 351.
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Wyższe dochody od planowanych osiągnięto m.in. w § 070011 (o 391,8 tys. zł,
wzrost o 18,7% w stosunku planu) i w § 057012(o 4.492,0 tys. zł, wzrost o 11,0%
w stosunku do planu).
Głównymi żródłami dochodów w 2018 r., w części 15/04 - Sąd Apelacyjny
w Gdańsku, były wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego
(191.577,4 tys. zł, tj. 77,9% dochodów ogółem) oraz wpływy z tytułu mandatów
i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(45.461,0 tys. zł, tj. 18,5% dochodów ogółem).

(dowód: akta kontroli str. 414-415, 509-510)

Uzyskane przez dysponenta trzeciego stopnia w 2018 r. dochody budżetu państwa
(4.891,2 tys. zł) były wyższe od planowanych o 1.705,2 tys. zł (tj. o 53,5%)
i o 1.337,2 tys. zł (tj. o 37,6%) od uzyskanych w 2017 r.
Głównymi źródłami dochodów dysponenta trzeciego stopnia w 2018 r. były: wpływy
ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich
potrzeb mieszkaniowych (2.491,8 tys. zł, wzrost o 20,4% w stosunku do 2017 r.)
oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (1.764, O tys. zł, wzrost
o 690,8 tys. zł tj. 64,4% w stosunku do 2017 r.).

(dowód: akta kontroli str. 87, 98-109)
Badanie uzyskanych w 2018 r. przez dysponenta trzeciego stopnia dochodów
w kwocie 2.475,0 tys. zł13(50,6% dochodów tego dysponenta) wykazało, że zostały
one prawidłowo zakwalifikowane do kategorii dochodów przypisanych lub
nieprzypisanych, a należności z ich tytułu ujęto w księgach rachunkowych na
właściwych kontach księgowych - w zależności od przypadającego terminu
płatności.
Dochody nieprzypisane ewidencjonowano w sposób umożliwiający ich
jednoznaczne wyodrębnienie i ustalenie ich wysokości a przypisy jednostkowych
należności były zgodne z dokumentami określającymi ich wysokość.

(dowód: akta kontroli str.92-95, 323-325)

W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (dysponent trzeciego stopnia) na koncie 221
(Należności z tytułu dochodów budżetowych) ujmowano należności, których
pierwotny termin przypadał na dany rok budżetowy. Należności z tytułu dochodów
budżetowych uprzednio zaewidencjonowane na koncie 22614 przeksięgowano na
konto 221 w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy.
W trakcie kontroli dokonano przeksięgowania rat pożyczek mieszkaniowych sędziów
w kwocie 1.977,6 tys. zł. Przeniesienia powyższej kwoty dokonano na podstawie
pisma15,skierowanego do Dyrektora Sądu, w którym poinformowano, że w związku
ze zmianą opisu do konta 226 "Długoterminowe należności budżetowe"
wprowadzoną rozporządzeniem w sprawie rachunkowości, mającym pierwszy raz
zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r., w systemie
SAP-ZSRK16zostało utworzone konto 2210100001 "Należności z tytułu dochodów

11 Wpływy ze sp/at oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb
mieszkaniowych.
12 Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
13 Dochody ujęte w księgach na podstawie 49dowodów, dobrane losowo z zastosowaniem metody PPS (metoda statystyczna
uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji - założono interwal losowania na
poziomie 2%).
14 Długoterminowe należności budżetowe - pożyczki mieszkaniowe sędziów służyło do ewidencji należności długoterminowych
budżetu państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów.
15 Pismo przesłane 18.03.2019r. przez Administratora Wiodącego FI- Specjalistę ds. ZSRK Oddziału Finansowego ds. ZSRK
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
16 Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr użytkowany w Sądzi, którego administratorem i właścicielem systemu jest
Ministerstwo Sprawiedliwości. a administratorem danych jest zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu.
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budżetowych - pożyczki mieszkaniowe sędziów - spłata rok następny".
Przeksięgowania rat pożyczek mieszkaniowych sędziów, dla których termin
płatności przypadał na rok następny dokonano pod datą31.12.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 92-95, 352, 359-389)

W Sądzie Apelacyjnym nie wystąpiły przypadki odroczenia terminu płatności
w stosunku do należności ani rozkładania należności na raty, których pierwotny
termin przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.

(dowód: akta kontroli str. 352)

Na koniec 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku:
- należności pozostałe do zapłaty wyniosły 87.227,6 tys. zł i były wyższe od stanu

należności na koniec 2017 r. o 2.435,6 tys. zł, tj. o 2,9%, głównie w wyniku:
o zwiększenia o 529,7 tys. zł (do 1.116,7 tys. zł tj. o 90,2%) należności

z wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz o 172,0 tys. zł (do 320,2 tys. zł,
tj. o 116,2%) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- zaległości netto wyniosły 61.053,0 tys. zł i były wyższe od stanu zaległości
na koniec 2017 r. o 3.788,4 tys. zł, tj. o 6,6%, głównie w wyniku:
o zwiększenia o 511,1 tys. zł (do 1.097,2 tys. zł, wzrost o 87,2%) zaległości

z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) oraz o 3.187,5 tys. zł (do 41.396,1 tys.
zł, wzrost o 8,3%) zaległości z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570).

(dowód: akta kontroli str. 415-416)

W § 0570 wzrost zaległości nastąpił głównie w grzywnach karnych oraz opłatach
cywilnych. W przypadku kar grzywien należność wzrosła głównie z uwagi na
mniejszą w 2018 r. ilość spraw, w których nastąpiła zamiana kary grzywny na pracę
społecznie użyteczną bądź zarządzenie zastępczej kary aresztu/pozbawienia
wolności.

(dowód: akta kontroli str. 416, 419-422)

Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r.
celem ujednolicenia stosowanego postępowania oraz właściwej, jednolitej
prezentacji należności Skarbu Państwa w sprawozdawczości budżetowej
i finansowej sądów, podległe jednostki sądownictwa powszechnego zobowiązane
zostały do dokonywania odpisu należności z ww. tytułu w dacie zakończenia przez
skazanego pracy społecznie użytecznej lub w dacie odbycia zastępczej kary
pozbawienia wolności. Skutkiem czego w IV kwartale 2018 r. nastąpił spadek
grzywien odpisanych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

(dowód: akta kontroli str. 355-358)

Wykazane w sprawozdaniu Rb-2717 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku należności
pozostałe do zapłaty, na koniec 2018 r., wyniosły 31,1 tys. zł i były wyższe od
należności na koniec 2017 r. o 1,6 tys. zł (tj. o 5,4%). Zaległości netto na koniec
2018 r. wyniosły 30,7 tys. zł i były wyższe od stanu takich zaległości o 2,1 tys. zł
(tj. o 7,4%) na koniec 2017 r.
Wzrost należności do zapłaty (w tym zaległości netto) spowodowany był naliczeniem
odsetek od należności pozostałych do zapłaty (w § 092).

(dowód: akta kontroli str. 88, 98-103)

Badanie dokumentacji dotyczącej dwóch zaległości, na łączną kwotę 27,3 tys. zł 18

(100% zaległości dysponenta trzeciego stopnia na koniec 2018 r.), wynikających

17 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
18 Doboru próby dokonano w sposób celowy, na podstawie przeglądu analitycznego zaległości na 31 grudnia 2017 r.
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 za 2017 r. (26.642,0 tys. zł), po wyłączeniu zapisów księgowych dotyczących mandatów
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z omyłkowo dokonanego przelewu na kwotę 12,3 tys. zł na rachunek osoby
fizycznej19 i kary umownej na kwotę 10,0 tys. zł, naliczonej na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a kontrahentem20, wykazało, że
Oddział Finansowy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku prowadził systematyczną
kontrolę terminowości zapłaty należności i systematycznie podejmował wobec
dłużników czynności zmierzające do wyegzekwowania należności.

(dowód: akta kontroli str. 119-163, 185)
W 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku:
- odstąpiono od wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, opłat

i kosztów sądowych na skutek:
o zarządzenia wykonania kary zastępczej w stosunku do skazanych

przebywających na wolności w stosunku do 4.719 skazanych na łączną kwotę
4.238,7 tys. zł,

o zarządzenia wykonania kary zastępczej w stosunku do skazanych
odbywających karę pozbawienia wolności w stosunku do 616 skazanych na
łączną kwotę 584,8 tys. zł,

o umorzenia na łączną kwotę 14.230,3 tys. zł,
o innych przyczyn21na łączną kwotę 10.622,6 tys. zł,

- 2.688 skazanych uwolniło się od odbycia kary zastępczej przez uiszczenie reszty
grzywny (w łącznej kwocie 2.403,3 tys. zł),

- 3.205 skazanych odbyło kary zastępcze w całości (na łączą kwotę
3.009,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 401)
W 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku uległy przedawnieniu
należności z tytułu dochodów budżetowych w łącznej kwocie 809,92 tys. zł.
Przykładowo w:
- SO w Bydgoszczy na kwotę 131,3 tys. zł, z czego: 7,0 tys. zł stanowiły koszty

sądowe w sprawach cywilnych, 106,2 tys. zł - koszty sądowe w sprawach
karnych i 18,1 tys. zł - grzywny w sprawach karnych,

- SR Gdańsk-Południe na kwotę 124,7 tys. zł, z czego: 120,9 tys. zł - grzywny
w sprawach karnych, 3,5 tys. zł koszty w sprawach karnych i 0,3 tys. zł koszty
w sprawach cywilnych,

- SR w Braniewie na kwotę 66,2 tys. zł, z czego: 0,1 tys. zł - koszty w sprawach
cywilnych i 66,1 tys. zł - grzywny w sprawach karnych,

- SR w Toruniu na kwotę 64,2 tys. zł, z czego: 16,9 tys. zł - koszty w sprawach
karnych i 47,3 tys. zł grzywny w sprawach karnych.

(dowód: akta kontroli str. 476-503)
W 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku nie wystąpiły należności które uległy
przedawnieniu.

(dowód: akta kontroli str. 91)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego jako dysponent części budżetowej 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku sprawował nadzór i kontrolę nad całością gospodarki
finansowej, według zasad określonych wart. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach

kamych, należności ubocznych oraz nieprzekraczających 500zł (do badania wylosowano 20zaległości, z tego: jedną na
kwotę 5,8tys. zł - dotyczącą zaległości w rozdziale 70005,trzy na kwotę 105,0tys. zł - w rozdziale 71015Nadzór budowlany,
dziewięć na kwotę 101,5tys. zł- w rozdziale 75011i siedem na kwotę 93,0tys. zł - w rozdziale 85202).
19 Tytułem zapłaty za fakturę. Płatność winna zostać dokonana na rachunek bankowy kontrahenta jednak ze względu na
wdrażanie nowego systemu finansowo-księgowego do kontrahenta zostal dołączony niewłaściwy numer rachunku bankowego.
20 Sąd Apelacyjny w Gdańsku był jedynie płatnikiem realizowanej umowy.
21 Np.: uchylenie prawomocności wyroku, odpisanie na skutek sprostowania postanowienia przez Sąd Apelacyjny, objęcie kary
grzywny wyrokiem łącznym, zaliczenie wyroku tymczasowego aresztowania, zaliczenie okresu rzeczywistego pozbawienia
wolności na poczet orzeczonej kary grzywny, przedawnienie wykonania orzeczenia, odpisanie przez stwierdzenie
niewłaściwości do wykonania wyroku i przekazanie sprawy do właściwego sądu.
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Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

publicznych m.in. poprzez zobowiązanie dyrektorów podległych sądów do
przedkładania kwartalnych pisemnych ocen wykonania planu dochodów i wydatków
oraz okresowe sporządzanie przewidywanego wykonania planu wydatków.
Obowiązek w zakresie nadzoru i kontroli wypełniany był przez Dyrektora Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku poprzez powołane służby: Samodzielną Sekcję
Planowania ("SSpJJ)i Samodzielną Sekcję Kontroli (JJSSKJJ).Pracownicy SSP zostali
zobowiązani do bieżącego informowania służb finansowych lub kierowników
jednostek podległych o stwierdzonych różnicach w zakresie sporządzanych przez
nich miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych, celem podjęcia
niezwłocznych działań naprawczych. Prowadzono również bieżącą analizę
realizowanych przez dysponentów planów finansowych na podstawie danych
ujętych w Zintegrowanym Systemie Rachunkowości i Kadr (JJZSRKJJ).
Pracownicy SSK przeprowadzali kontrolę w jednostkach podległych zgodnie
z ustalonym i zatwierdzonym planem kontroli. Plan kontroli na 2018 r. obejmował
zagadnienia związane m.in. realizacją dochodów budżetowych, wykonaniem
wydatków, funkcjonowaniem procedur wewnętrznych. Częstotliwość i zakres kontroli
uzależniony był od czasu przeprowadzenia ostatniej kontroli (średnio raz na dwa
lata), od wagi stwierdzonych nieprawidłowości oraz zdarzeń bieżących skutkujących
podjęciem działań przez Dyrektora Sądu.
W 2018 r. zaplanowano do przeprowadzenia 16 kontroli w 21 jednostkach (w tym
pięć w sądach funkcjonalnych22, z czego wykonano 14 kontroli w 19 jednostkach,
a odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w dwóch jednostkach23.

(dowód: akta kontroli str. 267-269, 341-344)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
przez kontrolowanąjednostkę w zakresie dochodów.
W Sądzie prawidłowo ustalano wysokość dochodów oraz kwalifikowano rodzaj
dochodu do właściwej kategorii. Badanie dwóch zaległości w kwocie 27,3 tys. zł
wykazało, że proces ich ewidencjonowania i dochodzenia był zgodny
z obowiązującym prawem. W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku stosowano
obowiązującą zasadę kwalifikacji należności długoterminowych na koncie 226
w odniesieniu do należności z tytułu dochodów budżetowych - pożyczki
mieszkaniowe sędziów.
2. Wydatki

2.1. Wydatki budżetu państwa

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki w części 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku wyniosły 945.364,0 tys. zł i w trakcie roku budżetowego, na
podstawie 28 decyzji Ministra Sprawiedliwości zostały zwiększone o 34.375,5 tys. zł
do kwoty 979.739,5 tys. zł.
W 2018 roku Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydał na obszarze Apelacji
Gdańskiej 1.627 decyzji budżetowych. Zmiany w planie finansowym wydatków
realizowane były zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki
finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, jak również na
podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. nr DB-III-

22 Tj. w trzech sądach funkcjonalnych SO w Toruniu (SR w Chełmie, SR w Gołubiu-Oobrzyniu i SR w Wąbrzeźnie) oraz
w dwóch sądach funkcjonalnych SO w Słupsku (SR w Miastku iSR w Bytowie).
23 W SR w Sopocie z uwagi na reorganizację sądownictwa (od 01.04.2018 r. jednostka stała się Sądem funkcjonalnym SP
w Gdańsku i w SA w Gdańsku z powodu długotrwałej nieobecności pracownika kontroli.

8



0110-11/18. Wskazane zmiany w planie dotyczyły zarówno zwiększeń jak
i zmniejszeń planu wydatków, zmian planu w zakresie wydatków majątkowych oraz
zmian odnoszących się do budżetu wydatków realizowanego w układzie budżetu
zadaniowego.

(dowód: akta kontroli str. 49, 53-86, 402-412, 427-434, 520-521)

Wydatki budżetu państwa w 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
wyniosły 979.579,9 tys. zł tj. 99,98% planowanych i w porównaniu do 2017 r. były
wyższe o 59.306,1 tys. zł tj. o 6,4%.
W porównaniu do 2017 r. były wyższe o 59.306,1 tys. zł tj. o 6,4%, głównie w wyniku
zwiększenia wydatków o:
- 13 876,3 tys. zł tj. o 4,6% w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 13.538,7 tys. zł, tj. o 33,9% w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych) ,
- 7854,6 tys. zł tj. o 18,7% w dziale 753 (Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne)

rozdziale 75312 (Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne) w § 3110 (Świadczenia społeczne),

- 5.457,4 tys. zł, tj. o 35,4% w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdziale
75502 (Jednostki sądownictwa powszechnego) w § 4270 (Zakup usług
remontowych),

- 4.914,3 tys. zł, tj. o 40,6% w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych.

(dowód: akta kontroli str. 460-461, 511-512)
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
(dysponent trzeciego stopnia) wyniosły 121.729,0 tys. zł, z tego:
- 4.966,0 tys. zł w rozdziale 75312,
- 105.072,0 tys. zł w rozdziale 75502,
- 11.691,0 tys. zł w rozdziale 7559524.
W trakcie roku budżetowego w odniesieniu do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
(dysponent trzeciego stopnia), dokonanych zostało w 2018 roku 439 zmian,
zwiększając plan finansowy Sądu o 34.375,5 tys. zł tj. do kwoty 109.888,0 tys. zł.

Wydatki dysponenta trzeciego stopnia w 2018 r. (109.866,7 tys. zł, tj. 99,98% planu
po zmianach), w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 44.521,0 tys. zł (o 68,1%),
głównie w wyniku zwiększenia o:
- 1.235,8 tys. zł, tj. o 29,9% w § 3030 (świadczenia społeczne uposażenia sędziów
w stanie spoczynku),
- 1.055,2 tys. zł, lj. o 103,6% w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2.291,8 tys. zł, tj. o 285,1% w § 4270 (zakup usług remontowych),
- 8.564,1 tys. zł, tj. o 144,6% w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych,
- 29.223,1 tys. zł tj. o 182,4% w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych.

(dowód: akta kontroli str. 38-48, 115-116, 178)

W ustawie budżetowej na 2018 r.25 w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku,
w dziale 755 (Wymiar Sprawiedliwości) w rozdziale 75502 (Jednostki sądownictwa
powszechnego) zaplanowano środki w wysokości 48 tys. zł na realizację Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (z czego 40 tys. zł - jako
wydatki budżetu środków europejskich (§ 6067) i 8 tys. zł - jako wydatki
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (§ 6069).

24 Pozostała działalność.
25 Dz. U. z 2018 r. poz. 291.
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Na podstawie decyzji sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości26,
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
dokonał blokady ww. kwot wydatków w planie finansowym Sądu na 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 164-165,433,462)

Na podstawie wniosku27 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Departament
Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie
art. 177 ufp dokonał blokady28 wydatków budżetowych w wysokości 27,0 tys. zł
w rozdziale 75312 w § 3110 (świadczenia społeczne - uposażenia sędziów w stanie
spoczynku).
Na tej podstawie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dokonał blokady
w jednostkach podległych, tj. w sa w Elblągu (w kwocie 26,0 tys. zł) i w sa we
Włocławku (w kwocie 1,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 266, 270-273,423-426,462)

W 2018 r. wydatki w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w podziale na
grupy ekonomiczne, przedstawiały się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 72.846,2 tys. zł (99,96% planu
po zmianach) i stanowiły 7,4% wydatków ogółem części 15/04. W porównaniu do
roku poprzedniego były wyższe o 6.745,1 tys. zł, tj. 010,3%.
Na ww. wydatki składały się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(§ 3020) wyniosły 723,3 tys. zł29, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) -
22.291,2 tys. zł3o, zasądzone renty (§ 3050) - 5,4 tys. zł i świadczenia społeczne
(§ 3110) - 49.826,4 tys. zł31.

W 2018 r. Sądy działające na obszarze Apelacji Gdańskiej wypłaciły wszystkie
należne świadczenia w: § 3020, § 3030, § 3050 i § 3110 jeśli postanowienia,
zarządzenia i faktury wpłynęły do 31.12.2018 r. Dowody żródłowe, które wpłynęły po
tej dacie zostały ujęte jako zobowiązania 2018 r. i wypłacone w 2019 r.

- wydatki bieżące - wyniosły 836.310,4 tys. zł (99,99% planu po zmianach)
i stanowiły 85,4% wydatków części 15/04. W porównaniu do roku poprzedniego były
wyższe o 34.147,7 tys. zł, tj. o 4,3%. Głównymi pozycjami wpływającymi na
zwiększenie (w porównaniu do 2017 r.) wydatków w tej grupie były: zakup usług
remontowych (§ 4270) w kwocie wyższej o 5.458,7 tys. zł i usług obcych (§ 4300)
w kwocie wyższej o 7.027,7 tys. zł oraz koszty postępowania sądowego (§ 4610)
w kwocie wyższej o 1.868,7 tys. zł.
- wydatki majątkowe - wyniosły 70.423,1 tys. zł (99,98% planu po zmianach)
i stanowiły 7,2% wydatków ogółem części 15/04. W porównaniu do roku
poprzedniego były wyższe o 18.453,0 tys. zł, tj. o 24,4%.

(dowód: akta kontroli str. 175,457,463-464, 467-468)
W 2018 r. wydatki Sądu Apelacyjnego (dysponent trzeciego stopnia), w podziale na
grupy ekonomiczne, przedstawiały się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.437,3 tys. zł (99,98% planu po
zmianach) i stanowiły 7,4% wydatków Sądu ogółem. W porównaniu do roku
poprzedniego były wyższe o 1.262,9 tys. zł, tj. o 30,25%. Głównymi składnikami tych

26 Nr08-1-311-2/17/317 zdnia9 października2018r.
2) NrPI.015.1.97.2018z6grudnia2018r.
28 Decyzją08-1-311-211/18/5 z 19.12.2018r.
29 W tyrn:refundacjazakupuokularówkorygujących(401,9tys.zł), zakupwody,posiłków,napojów(112,7tys.zł). inne
świadczeniarzeczowei ekwiwalenty8HiP(103,7tys.zł),pozostałewydatkiniezaliczonedowynagrodzeń(105,0tys.zł).
30 W tym:ryczałtykuratorówspołecznych(16.130,1tys.zł), ryczałtykuratorówzawodowych(548,5tys.zł), zwrotkoszlów
przejazdówświadków,biegłych(3.019,7tys. zł), zwrotutraconegowynagrodzeniaświadków,biegłych(169.2tys. zł),
rekompensatypieniężneławników(1.967,7tys. zł), wydatkina świadkówzwiązanychz postepowaniemmediacyjnym
(196,9tys. zl), zwrotkoszlówdojazdówlekarzy(0,3tys.zl), pozostałewydatkiosóbfizycznychzwiązanepostępowaniem
(238,1tys.zł)ipozostałewydatkiosóbfizycznychniezwiązanezpostepowaniem(20,8tys.zl).
31 W tym:uposażeniasędziówwstaniespoczynku(43.896,0tys.zł)i uposażeniarodzinneidodatki(5.930,4tys.zł).
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wydatków były: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wyniosły
30,9 tys. zł32, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - 33,4 tys. zł33
i świadczenia społeczne (§ 3110) - 5.373,0 tys. zł34.
Wszystkie należne świadczenia zostały w 2018 r. wypłacone.

- wydatki bieżące wyniosły 44.696,3 tys. zł i w stosunku do roku poprzedniego były
wyższe o 5.458,3 tys. zł, tj. o 14,0%. Głównymi pozycjami wpływającymi na
zwiększenie (w porównaniu do 2017 r.) wydatków w tej grupie były: wynagrodzenia
osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie wyższej o 874,1 tys. zł, zakup materiałów
i wyposażenia (§ 4210) w kwocie wyższej o 1.055,2 tys. zł35, zakup usług
remontowych (§ 4270)36 i usług obcych (§ 4300) w kwocie wyższej o 1.342,2 tys. zł37
oraz pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (§ 4450) w kwocie
wyższej o 443,5 tys. zł.
- wydatki majątkowe - wyniosły 59.733,1 tys. zł i w porównaniu do roku
poprzedniego były wyższe o 37.787,2 tys. zł, tj. 0172,2%38.

(dowód: akta kontroli str. 177, 179-181,463)

2.1.1. W 2018 r. zarówno w przypadku dysponenta części 15/04 - Sąd Apelacyjny
w Gdańsku jak również dysponenta trzeciego stopnia:

nie wydatkowano środków finansowych: z budżetu środków europejskich oraz
w zakresie programów realizowanych ze środków europejskich,

nie nastąpiło zwiększenie planu wydatków ze środków pochodzących z rezerwy
ogólnej i z rezerw celowych.

(dowód: akta kontroli str. 176, 182,266,462)

2.1.2. Przeciętne zatrudnienie39 w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
w 2018 r. wyniosło 6.546.8240 osób, przy planie po zmianach wynoszącym 6.884.39
osób. W porównaniu z rokiem poprzednim było ono wyższe o 29.91 osób tj. o 1,5%
w wyniku:

zwiększenia zatrudnienia:
o osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01)

o 36.53 osób (tj. o 1,0%),
o asesorów sądowych (status 07) o 34.31 osób, tj. o 374,6%
o referendarzy sądowych (status 17) o 4.27 osób, tj. 01,7%,
o asystentów sędziów (status 18) o 2.82 osób, tj. 00,7%
o specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (status 19)

o 2.34 osób, tj. 03,5%
- zmniejszenia:

32 W tym: refundacja zakupu okularów korygujących (19,8tys. zł), zakup wody (4,4tys. zł), inne świadczenia rzeczowe
iekwiwalenty SHiP (1,8tys. zł), pozostałe wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (4,9tys. zł).
33 W tym: ryczałty kuratorów społecznych (5,2tys. zł), ryczałty kuratorów zawodowych (7,0tys. zł), zwrot koszlów przejazdów
świadków, biegłych (19,4tys. zł), zwrot utraconego wynagrodzenia świadków, biegłych (1,3tys. zł), pozostałe wydatki osób
fizycznych związane z postępowaniem (0,5tys. zł).
34 W tym: uposażenia sędziów w stanie spoczynku (5.131,3tys. zł) i uposażenia rodzinne i dodatki (241,8tys. zł).
35 Zakup sprzętów i urządzeń biurowych, mebli, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji w związku z
umowami zawartymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
36 W związku z płatnościami dotyczącymi remontu budynku Sądu Rejonowego w Gdyni oraz wydatkami poniesionymi na
remont pomieszczeń dla II Oddziału Informatycznego w Elblągu.
37 Wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim: wzrostem cen usług związanych z utrzymaniem czystości, a także
zakupem usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych wokół budynku Sądu.
36 W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w SR w Kartuzach, SR w Wejherowie, SR w Tczewie, SR w Toruniu oraz
zakupami sprzętu komputerowego - urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji przeznaczonych dla Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, sądów z obszaru Apelacji Gdańskiej i II Oddziału Informatycznego w Elblągu.
39 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
40 W tym: [1]osoby niecbjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01)- 3.875,48pełnozatrudnionych; [2]sądowi
kuratorzy zawodowi (status 05)- 728,00pełnozatrudnionych; [3]asesorów sądowych (status 07)- 42,00pełnozatrudnionych;
[4]sędziowie (status 10)- 1.153,50pełnozatrudnionych; [4]referendarze sądowi (status 17)- 274,00pełnozatrudniony; [5]
asystenci sędziów (status 18) - 392,32pełnozatrudnionych oraz [6]specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych
specjalistów (status 19) - 67,26pełnozatrudnionych.
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o sądowych kuratorów zawodowych (status 05) o 0,96 osób, tj. o 0,1%),
o sędziów (status 10) o 49,40 osób, tj. 04,0%.

W 2018 r. w części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku środki wydatkowane na
wynagrodzenia41 wyniosły 509.159,9 tys. zł i w porównaniu do 2017 L było wyższe
o 18.902,2 tys. zł (tj. o 3,9 %). Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia
były niższe od kwot zaplanowanych o 80,8 tys. zł, tj. 00,02 %.

(dowód: akta kontroli stL 524-527)
Przeciętne zatrudnienie42 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w 2018 L wyniosło
257.80 osób (z tego: 181.80 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń, 49.60 - sędziowie i 26.40 - asystenci sędziów).
W porównaniu z rokiem poprzednim było ono niższe o 0.71 pełnozatrudnionych
(tj. o 0,3%), w wyniku: zmniejszenia w grupie sędziów o 4.63 pełnozatrudnionych
(o 8,5%) i asesorów sądowych o 0.27 pełnozatrudnionych (tj. 1,0%) oraz
zwiększenia w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
o 4.19 pełnozatrudnionych (2,4%).
Wynagrodzenia ogółem w 2018 r. wynoszące 23.252,6 tys. zł, w porównaniu
do 2017 L, były niższe o 91,1 tys. zł, tj. 0,4% i zmniejszyły się w grupie sędziów
o 965,3 tys. zł (lj. o 8,6%). Wzrosły natomiast w przypadku osób nieobjętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 7,5% (do 11.322,9 tys. zł) i asesorów
sądowych o 5,3% (do 1.606,4 tys. zł).

Wydatki Sądu na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w 2018 L wyniosły
239,1 tys. zł i w porównaniu do 2017 L były niższe o 5,8 tys. zł, tj. 02,4%.

(dowód: akta kontroli StL 246-248)

2.1.3. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28)
dysponenta części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku wykazano zobowiązania na
koniec 2018 L W kwocie 49.954,0 tys. zł (stan zobowiązań w porównaniu do stanu
na koniec 2017 L uległ zwiększeniu 0501,6 tys. zł, tj. o 1,0%). Składały się na nie
głównie zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 -
38.501,9 tys. zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 - 4.097,5 tys. zł),
kosztów postępowania sądowego (§ 4610 - 2.332,3 tys. zł), zakupu energii (§ 4260
- 1.180,3 tys. zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 - 1.046,7 tys. zł), zakupu
usług pozostałych (§ 4300 - 1.134,3 tys. zł) oraz wydatków na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych (§ 6060 -192,3 tys. zł).

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz wydatki lub zobowiązania z tytułu
odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań (wykazane w sprawozdaniu Rb-
28 w § 4580 "Pozostałe odsetki" w kwocie 0,4 tys. zł dotyczyły odsetek z tytułu
zasądzonego odszkodowania).

(dowód: akta kontroli str. 97, 458-459,513-514)

W sprawozdaniu Rb-28 Sądu wykazano zobowiązania na koniec 2018 L W kwocie
2.313,8 tys. zł (stan zobowiązań w porównaniu do stanu na koniec 2017 L uległ
zmniejszeniu o 281,2 tys. zł, tj. o 10,8%). Składały się na nie głównie zobowiązania
z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - 1.695,4 tys. zł), składek
na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 - 157,7 tys. zł), kosztów postępowania
sądowego (§ 4610 - 66,4 tys. zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 - 91,6 tys. zł),
wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060 - 192,3 tys. zł).
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz wydatki lub zobowiązania z tytułu
odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań (wykazane w sprawozdaniu Rb-

41 Według Rb-70 - Sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za IV kwartał 2018 r. (obejmującego okres od początku
roku do 31 grudnia 2018 r.).
42 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
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28 w § 4580 "Pozostałe odsetki" w kwocie 0,1 tys. zł dotyczyły odsetek z tytułu
zasądzonego odszkodowania).

(dowód: akta kontroli str. 96,169,183-184)

2.1.4. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa
w kwocie 46.610,6 tys. zł43, z tego: w grupie wydatków bieżących na kwotę
3.181,2 tys. zł oraz w grupie wydatków majątkowych na kwotę 43.429,4 tys. zł,
stanowiących 42,4% wydatków ogółem poniesionych przez Sąd w 2018 r. Ustalono,
że wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi
służące realizacji celów jednostki, w sposób celowy i oszczędny w terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

(dowód: akta kontroli str. 27-34)

W 2018 r. w Sądzie udzielono 16 zamowlen publicznych z zastosowaniem
przepisów Prawa zamówień publicznych (dalej: ustawa pZp)44, o łącznej wartości
159.520,3 tys. zł (dziewięć - w trybie przetargu nieograniczonego, sześć - w trybie
zapytania o cenę, jedno w trybie z wolnej ręki). Łączna wartość zamówień
udzielonych z wyłączeniem procedur ww. ustawy wyniosła 2.899,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 6-11,12,13-16)

Badanie dobranych celowo dwóch postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego Oednego w trybie przetargu nieograniczonego45 oraz jednego w trybie
z wolnej ręki46 - na które w 2018 r. wydatkowano 11.556,5 tys. zł) wykazało, że
w przypadku pierwszego z nich Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: "SIWZ") nieprawidłowo określił sposób ustalania procentowego
udziału jednego z kryterium mierzonego w przyznanych punktach, w ogólnej ocenie
ofert.

W przypadku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki Zamawiający
przewidział wykluczenie wykonawcy z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy pzp oraz żądał dokumentu na poświadczenie braku istnienia przedmiotowej
podstawy wykluczenia w stosunku do wykonawcy. W pozostałym zakresie
postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą pzp.
Ponadto badaniem objęto dobrane celowo jedno postępowanie przeprowadzone
w oparciu o wewnętrzne procedury obowiązujące w Sądzie.
Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ww. procedurami.

(dowód: akta kontroli str. 17-24,573-654)

Plan zamówień publicznych na 2018 r. sporządzono i umieszczono na stronie
internetowej Sądu w terminie określonym wart. 13a ust. 1 ustawy pzp.

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2018 r. sporządzono
zgodnie z wzorem i przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
w terminie określonym wart. 98 ust. 2 ww. ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 13-16)

43 Wydatki dokonane na podstawie 40 dowodów dobranych: losowo z zastosowaniem metody monetamej MUS (metoda
statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji - założono próg istotności:
2,0% wydatków pozapłacowych, istotność wykonawczą: 0,75 progu istotności, a ryzyko statystyczne: 50%) Populacja, z której
dokonano losowania wynosiła 77.726,32 tys. zł (wydatki Sądu po ich pomniejszeniu o wynagrodzenia osobowe z pochodnymi,
wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki o wartości poniżej 500 zł).
44 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
45 Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu.
46 Dostawa oprogramowania bazodanowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
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Ustalone
nieprawidłowości

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

1) Zamawiający w postępowaniu na budowę budynku Sądu Rejonowego
w Toruniu47 w SIWZ, w związku z zastosowaniem błędnej formuły w sposobie oceny
ofert w kryterium "Doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia"
nie zapewnił zachowania zasad równego traktowania i przejrzystości określonych
wart. 7 ust. 1 ustawy pzp. W SIWZ dla tego kryterium ustalono 5 % udział w ogólnej
ocenie ofert, jednakże nie wskazano limitu możliwych do uzyskania punktów, jak
uczyniono to w przypadku pozostałych kryteriów (100), co skutkowało
przekroczeniem powyższego progu48.

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że niewskazanie limitu punktów w kryterium doświadczenie
było podyktowane chęcią umożliwienia wykonawcom wykazania się
doświadczeniem, bez potrzeby stawiania jakichkolwiek ograniczeń. Wskazał, że
bardziej poprawnym sposobem oceny przedmiotowego kryterium byłoby
zastosowanie wzoru: iloraz liczby punktów za kryterium doświadczenie badanej
oferty i liczby punktów oferty, która uzyskała w tym kryterium najwyższą liczbę
punktów; oraz iloczyn uzyskanego tak wyniku i liczby 100. Wynik stanowiłby
podstawę do ustalenia 5 % udziału kryterium w ogólnej ocenie ofert.
Zdaniem NIK, stosowanie błędnie skonstruowanego wzoru służącego do oceny ofert
skutkowało naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz mogło wpłynąć na wadliwy wybór wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 17-24,573-631,652-654)

2) Zamawiający w postępowaniu pn. "Dostawa oprogramowania bazodanowego na
potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku" prowadzonym w trybie z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (w uprzednio prowadzonym postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta) przewidział
wykluczenie wykonawcy z powodu wskazanego wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,
tj. wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej49,
złożyli odrębne oferty w postępowaniu; oraz żądał od wykonawcy dokumentu na
potwierdzenie braku tej podstawy wykluczenia, co było niezgodne z art. 66 ust. 1
i art. 25 ust. 1 ustawy pzp, stanowiącymi, iż w postępowaniu w trybie z wolnej ręki
bierze udział tylko jeden wykonawca i zamawiający może żądać od niego wyłącznie
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, pierwotne
warunki zamówienia dotyczące podstaw wykluczenia i wymaganych dokumentów,
zastosowane w uprzednio prowadzonym przetargu nieograniczonym, nie zostały
w postępowaniu z wolnej ręki w istotny sposób zmienione. Skutkiem tego było
pozostawienie nadmiarowego wymogu braku podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy pzp oraz obowiązku złożenia stosownego oświadczenia, które było
zbędne z uwagi na brak powiązań z innymi wykonawcami.

NIK zwraca uwagę, że błędne wskazanie w dokumentacji postępowania podstawy
wykluczenia i zakres żądanych dokumentów wpłynęło na dalszy bieg postępowania
i mogło skutkować wykluczeniem wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 597, 632-654)

47 Postępowanie pn. ,Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu' w trybie przetargu nieograniczonego, nr ref.:
1.391.2.2018.
48 Znaczenie kryterium Doświadczenie: Oferta 1 - 7,23 %, Oferta 2 - 5,67 %.
49 W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019
r. poz. 369).
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faktycznego

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności

W ramach budżetu w układzie zadaniowym dysponent części realizował w 2018 r.:
zadanie pn. Sprawiedliwość, podzadanie 18.3 Sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości przez sądy powszechne, działanie 18.3.1.3 Wykonywanie orzeczeń
wydanych przez sądy powszechne, którego celem była poprawa ściągalności
należności sądowych. Miernikiem50 realizacji tego działania był stosunek kwoty
uiszczeń należności sądowych do kwoty uiszczeń przypisanych.

W 2018 r. planowana do osiągniecia wartość miernika na poziomie 69,4% została
wykonana w 68,5%. (tj. niższe o 0,9 punktu procentowego niż założono).
Jak wyjaśniła Kierownik Sekcji Planowania i Analiz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
przyczynami były trudności wegzekwowaniu należności w związku z migracją
dłużników za granicę i trudności w ustaleniu ich miejsca pobytu, co skutkowało
wydłużeniem czasu i kosztów windykacji.

(dowód: akta kontroli str. 435-449, 54?)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
przez kontrolowanąjednostkę w zakresie wydatków.

W wyniku kontroli 41,3% zrealizowanych wydatków ogółem stwierdzono, że zostały
one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi,
określonych w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Stwierdzone dwie
nieprawidłowości przy udzieleniu zamówień publicznych nie miały wpływu na
wykonanie planu finansowego Sądu.

3. Sprawozdawczość

3.1. Sprawozdania

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2018 r. przez
dysponenta części 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku i sprawozdań jednostkowych
Sądu Apelacyjnego (dysponenta trzeciego stopnia):
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek

budżetowych (Rb-23),
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-2?),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28
Programy),

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),

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

- sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

50 Miemik obligatoryjny wykarywany przez sądy apelacji gdańskiej w sprawozdaniach jednostkowych RB-BZ1 zgodnie
z wytycznymi Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo nr DB-IV-311-28/18
z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym).
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Sądu
Apelacyjnego (dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi
z zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych (kont
analitycznych prowadzonych według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków)
sporządzonych na 31 grudnia 2018 r. Wyżej wymienione sprawozdania zostały
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym.
Sprawozdania przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości w terminach określonych
odpowiednio w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości
budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych, sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym,
a także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki
finansowej sądów powszechnych.

(dowód: akta kontroli str. 98,169-174,186-233,247-248,261-263,505-510,513-
519,526-527,547)

Wykorzystywany w Sądzie centralny system finansowo-księgowy nie spełniał jednej
z zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustalonych wart. 18 ust. 1 ustawy
o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą obroty zestawienia sald kont powinny być
zgodne z obrotami dziennika zapisów. Na podstawie ksiąg rachunkowych Sądu za
2018 r. ustalono, że suma obrotów w dzienniku wyniosła 3.039.711.284,52 zł,
natomiast w zestawieniu obrotów i sald 3.039.706.921,26 zł (różnica wyniosła
4.363,26 zł i wynika z wystornowanych dokumentów księgowych obrotu
kasowego51).

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że problem został dwukrotnie zgłoszony do Service Desk
HPSM52, który w odpowiedzi na oba zgłoszenia udzielił informacji, że ww.
niezgodności zostały zidentyfikowane jako błąd w standardzie działania systemu,
który został zgłoszony do ass SAp53. Ponaglenie w tym zakresie zostało ponownie
wysłane do Service Desk HPSM 22.02.2019 r. (zgłoszeniem ZGL1886941).
Do czasu zakończenia kontroli problem nie został rozwiązany przez Administratorów
systemu.

(dowód: akta kontroli str. 275-314, 349)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Kwoty dochodów i wydatków wykazano w sprawozdaniach budżetowych
w prawidłowej wysokości. Wiarygodność tych kwot została potwierdzona procedurą
analizy operacji na bieżących rachunkach bankowych dochodów i wydatków
kontrolowanej jednostki. Najwyższa Izba Kontroli nie wyraża natomiast opinii
o wiarygodności pozostałych danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych.
Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że stosowany w Sądzie system finansowo-
księgowy jest niestabilny, a dane wynikające z ksiąg rachunkowych są niespójne,
czego wyrazem jest brak zgodności, o której mowa wart. 18 ust. 1 ustawy
o rachunkowości, tj. brak zgodności dziennika z zestawieniem obrotów i sald.
Z uwagi na powyższe, Najwyższa Izba Kontroli, nie uzyskała wystarczających
i odpowiednich dowodów, które mogłyby stanowić podstawę wyrażenia opinii

51 Dotyczy dokumentów KW2500000433z 10.10.2018r. na kwotę 300zł, KW2500000472z 28.12.2018r. na kwotę
1.243,42zł i KW2500000473z 28.12.2018r. na kwotę 627,21zł.
52 HP Service Manager- program do rejestracji i obsługi zgłoszeń.
53 Online Service System systemu SAP.
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z badania powyższych sprawozdań w zakresie innym niż ogólne kwoty dochodów
i wydatków.

VI. Wnioski
Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie
działań w celu wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w Sądzie w zakresie
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia

zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury w Gdańsku Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk, dnia,tt~ kwietnia 2019 r.

Kontroler
Mariusz Gromadziński

Starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

w Gdańsku..J~~~~;~
Podpis

C\.'!.Q.w.~d.~·.~s..h.....C0 .
Podpis
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