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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34,80-803 Gdańsk (dalej: "Sąd"),

Zbigniew Lewandowski, Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku, Zbigniew
Lewandowski od 15 kwietnia 2013 r. (dalej: "Dyrektor Sądu")

(dowód: akta kontroli str. 7)

art.2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku

1. Agnieszka Solecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr 37/2019 z dnia 41utego 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)
2. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do

kontroli nr 20/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str.3-4)
3. Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do

kontroli nr 17/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str.5-6)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. Sądu
Okręgowego w Gdańsku, pod względem legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności. Dochody i wydatki Sądu były realizowane w części 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku w ramach ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia
2018 r.2

Ocenie podlegały realizacja dochodów i wydatków budżetu państwa oraz
prawidłowość i rzetelność sporządzenia przez Dyrektora Sądu rocznych
sprawozdań budżetowych i sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji
finansowych.

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były
w szczególności następujące działania kontrolne:
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów,
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych

należności oraz windykacji zaległości,
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty,

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, (dalej: ustawa o NIK).
2 Dz. U. poz. 291.
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- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu, w tym efektów uzyskanych
w wyniku wydatkowania środków,

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokonanie analizy stanu zobowiązań,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej

dotyczących sporządzania sprawozdań.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki
Sąd realizuje zadania, o których mowa wart. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 271ipca 2001 r.
prawo o ustroju sądów powszechnych3, tj. wymiar sprawiedliwości w zakresie
nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu
Najwyższego oraz wykonuje również inne zadania z zakresu ochrony prawnej4.
Organem kierującym gospodarką finansową Sądu był Dyrektor Sądu5, który
na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności
inwestycyjnej sądów powszechnych6 zobowiązany był do jej prowadzenia i ponosił
za nią odpowiedzialność. Na podstawie art. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych do zadań Dyrektora Sądu należało m.in. wykonywanie zadań
przypisanych, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki
w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej i gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa. Zakres zadań i kompetencji dyrektora Sądu Uako
dysponenta III stopnia) został określony w § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia, w tym
m.in. zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie
wobszarach określonych wart. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Dyrektor Sądu wykonywał ww. zadania także dla Sądu Rejonowego w Sopocie
i Sądu Rejonowego w Kościerzynie (dalej: "SR w Sopocie" i "SR w Kościerzynie"),
w których nie powołano takiego stanowiska (tzw. sądach funkcjonalnych).
Wykonane w 2018 r. dochody wyniosły 41.714,1 tys. zł, a wydatki 102.699,2 tys. zł.
W Sądzie nie planowano i nie realizowano wydatków z budżetu środków
europejskich, ani rezerw budżetu państwa.

IV. Ocena
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 wykonanie przez Sąd Okręgowy
w Gdańsku planu finansowego na 2018 r" w ramach części 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku.
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych pozytywnie oceniono wykonanie
dochodów budżetu państwa w wysokości 41.714,1 tys. zł, tj. wyższych od
uzyskanych w roku poprzednim o 6% i wyższych od zaplanowanych w ustawie
budżetowej o 12,9%. Badanie dochodów na kwotę 1.265,5 tys. zł wykazało, że

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.
4 powierzone w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe
lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską
umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio.
5 Na podstawie art. 179 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
6 Dz.U. poz. 1476 ze zm.
7 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.
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Opis stanu
faktycznego

zostały one prawidłowo zakwalifikowane do kategorii dochodów przypisanych lub
nieprzypisanych a badanie orzeczonych zwrotów kosztów sądowych w wysokości
2.865,0 tys. zł wykazało, że należności wymierzane były w wysokości określonej
w wyrokach.

Przypisu należności dokonywano niezwłocznie, za wyjątkiem sytuacji zasądzenia
wyroków łącznych, wymagających ustalenia wysokości należności. W dwóch ze 120
badanych przypadków skutkowało to zaniżeniem należności w sprawozdaniu Rb-27
za III kwartał 2018 r. Terminowo dokonywano odpisu należności umorzonych
i niedopuszczono do przedawnienia należności.

Środki finansowe w kwocie 102.699,3 tys. zł zostały wydatkowane w Sądzie zgodnie
z planem rzeczowym i finansowym. Kontrola wydatkowania 9% tych środków
wykazała, że ich wydatkowanie było zgodne z zasadami gospodarowania środkami
publicznymi, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych8.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sporządzone przez kontrolowaną
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe w zakresie operacji finansowych
za IV kwartał 2018 r. NIK odstępuje od oceny danych wykazanych w kolumnie
"zaległości netto" w sprawozdaniu Rb-27 ze względu na niezgodność kwot
uzyskanych z XI Wydziału Wykonawczego dotyczących zaległości netto na
31 grudnia 2018 r.
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, a system kontroli zarządczej
zapewniał zgodność sporządzonych sprawozdań (z wyłączeniem kolumny
"zaległości netto" w sprawozdaniu Rb-27) z danymi wynikającymi z ksiąg
rachunkowych.

Stwierdzono ponadto, że należności z tytułu grzywien i opłat sądowych rozłożone na
raty, dla których termin płatności przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy
od dnia bilansowego nie były przeksięgowane z konta "należności z tytułu dochodów
budżetowych" na konto "długoterminowe należności budżetowe". Nie miało
to wpływu na sporządzone sprawozdania budżetowe, jednak może mieć wpływ na
sprawozdanie finansowe (bilans) Sądu za 2018 r.

V. Wyniki kontroli
1. Dochody budżetowe

1. W Sądzie w 2018 r. dochody budżetu państwa wyniosły 41.714,1 tys. zł, co
stanowiło 112,9% planu (36.934,0 tys. zł) oraz 106% dochodów zrealizowanych
w 2017 r. (39.352,5 tys. zł). Zostały wykazane głównie w § 0630 "Wpływy z tytułu
opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego" - 38.837,6 tys. zł, w § 0570
"Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych"-
1.972,6 tys. zł stanowiące odpowiednio 93,1% i 4,7% ogółu dochodów.
Wyższe dochody niż planowano osiągnięto w § 0630, w którym założono dochody
w wysokości 35.046,0 tys. zł, a zrealizowano 38.837,6 tys. zł (110,8% planu):
w § 0970 "Różne dochody", których nie planowano zrealizowano 532,5 tys. zł,
a w §0570 "Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych", w którym założono dochody w wysokości 1.591,0 tys. zł, a zrealizowano
1.972,6 tys. zł (123,9% planu).

8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
4



Główna Księgowa wyjaśniła, że wzrost dochodów związany był z przejęciem SR
w Sopocie, jako sądu funkcjonalnego.

(dowód: akta kontroli stL50-56)

Badanie próby dochodów budżetowych Sądu w kwocie 1.265,5 tys. zł (3%)
dochodów uzyskanych przez dysponenta w 2018 r. wykazało, że jednostka
prawidłowo zakwalifikowała rodzaj dochodu do kategorii dochodów przypisanych,
a należności z tytułu tych dochodów, których termin płatności przypadał na bieżący
rok budżetowy, ujęto w księgach rachunkowych na koncie 22106 "Należności
z tytułu dochodów budżetowych - Księga należności sądowych", pod właściwą datą
i we właściwym okresie sprawozdawczym. Badanie orzeczonych zwrotów kosztów
sądowych w wysokości 2.865,0 tys. zł wykazało, że należności z tytułu dochodów
budżetowych wymierzane były w wysokości określonej w wyrokach.

(dowód: akta kontroli str.57-67)

2. W rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych
Sądu za 2018 L Dyrektor Sądu wykazał należności pozostałe do zapłaty na dzień
31 grudnia 2018 r. w wysokości 8.873,4 tys. zł, w tym 4.576,5 tys. zł jako zaległości
nett09. Salda te stanowiły orzeczone grzywny (3.957,9 tys. zł w § 0570) oraz opłaty
i koszty sądowe (4.915,5 tys. zł w § 0630). Na koniec 2017 L salda należności
pozostałych do zapłaty były niższe i wynosiły 7.293,8 tys. zł, a zaległości netto były
wyższe i wynosiły 4.749,5 tys. zł.

(dowód: akta kontroli stL 81-85, 590-595)

Na podstawie wytycznych Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności
Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 L10(dalej: "wytyczne
Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 L") W trakcie badanego roku
zmieniona została w Sądzie praktyka w zakresie postępowania przy dokonywaniu
odpisów z tytułu zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną lub z tytułu
zarządzenia wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Do końca
września 2018 L w Sądzie dokonano odpisów należności z tytułu grzywien
niezwłocznie po otrzymaniu obliczenia kary z Aresztu Śledczego lub Zakładu
Karnego w przypadku zastępczej kary pozbawienia wolności lub z chwilą
przekazania akt sprawy do Sądu Rejonowego, który wykonuje kary zastępcze
w postaci prac społecznie użytecznych11. W wytycznych Ministerstwa
Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r. wydanych w celu ujednolicenia prezentacji
należności Skarbu Państwa w sprawozdawczości budżetowej i finansowej sądów
podległe jednostki sądownictwa powszechnego zobowiązane zostały do
dokonywania odpisów w dacie zakończenia przez skazanych pracy społecznie
użytecznej lub w dacie odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności.

Kierownik Sekretariatu XI Wydziału Wykonawczego, do zadań którego należało
wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych
w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych12,wyjaśniła, że:
- wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zastosowano od 1 pażdziernika 2018 L,

9 Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane.
10 D6-1-311-159/18/1
11 W Sądzie nie dokonywano odpisu należności w momencie wydania postanowienia w przedmiocie
zarządzenia wykonania kary zastępczej, jego uprawomocnienia lub informacji o zakończeniu
wykonywania kary zastępczej.
12 Zgodnie z § 1 pkt 6 lit k zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz.
Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, ze zm.)
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- do czasu zakończenia kontroli nie dokonywano odpisów na ww. podstawie,
ponieważ żaden skazany nie zakończył kary zastępczej, zarządzonej po
1 października 2018 r.

- w Sądzie nie dokonywano korekty stanu należności o te które odpisano, a na
dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. nie zostało zakończone wykonywanie kary
zastępczej, ponieważ dokonanie takiej korekty jest fizycznie niemożliwe przy
obecnej obsadzie kadrowejWydziału,

- skala zjawiska, w zakresie należności spisanych, które na dzień bilansowy nie
powinny być spisane, jest trudna do określenia.

(dowód: akta kontroli str. 126-135)
Wytyczne z 21 sierpnia 2018 r. wydane zostały w celu ujednolicenia prezentacji
należności Skarbu Państwa w sprawozdawczości budżetowej i finansowej sądów,
jednak z powodu niedokonania korekty stanu należności cel ten nie został
osiągnięty, ponieważ istniały przypadki, w których dłużnik był w trakcie odbywania
kary zastępczej lub miał ją odbywać w przyszłości, a w Księdze Należności Sądu
przypis już nie figurował.

(dowód: akta kontroli str. 128-131)
3. Badanie czynności podjętych przez Kierownika i pracowników Sekretariatu
XI Wydziału Wykonawczego wobec 120 wybranych dłużników13 Sądu w celu
przypisania i wyegzekwowania należności14 z tytułu grzywien i kosztów sądowych
w łącznej kwocie 755,3 tys. zł (8,5% stanu należności pozostałych do zapłaty
na koniec 2018 r.) wykazało, że:
W 113 przypadkach dotyczących należności w kwocie 718,0 tys. zł przypisu
dokonywano do 8 dni od daty zarządzenia wyroku po przekazaniu akt sprawy do
Wydziału Wykonawczego, a w siedmiu przypadkach dotyczących należności
w kwocie 37,3 tys. zł od 29 do 70 dni. Jak wyjaśniła Kierownik Sekretariatu
XI Wydziału Wykonawczego w sześciu z siedmiu spraw należność dotyczyła wyroku
łącznego, zachodziła więc konieczność zgromadzenia danych o wykonaniu
grzywien jednostkowych w celu ustalenia wysokości przypisu. W przypadku dwóch
kart dłużnika przypisu dokonano po 36 i 70 dniach co spowodowało zaniżenie
należności w sprawozdaniu Rb-27 za III kwartał 2018 r. Opóźnienia te nie miały
jednak wpływu na sprawozdanie Rb-27 za rok 2018 r.
W 100 przypadkach (na kwotę 652,0 tys. zł) XI Wydział Wykonawczy otrzymywał z
Wydziałów merytorycznych akta sądowe dotyczące orzeczenia, które zostało
skierowane do wykonania, w terminie od 15 dni do 173 dni od daty jego
uprawomocnienia. Na terminowość przypisywania należności sądowych zwrócił
uwagę Minister Sprawiedliwości w piśmie z 5 lutego 2007 r., skierowanym do
dyrektorów sądów apelacyjnych w celu zapewnienia jednolitego sposobu
ewidencjonowania zdarzeń dotyczących należności sądowych w księgach

13 Na próbie 120 przypisów należności (w wysokości powyżej 500 zł, wynikających z prawomocnych
orzeczeń IV Wydziału Karnego i XIV Wydziału Karnego w sa w Gdańsku (uprawomocnione
i przypisane w 2018 r.).
14 Postępowanie egzekucyjne prowadzone było na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (dalej: ,kpk') (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.), ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: ,kpc') (Dz. U. z 2018 r. poz.
1360, ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (dalej ,kkw') (Dz. U
z 2018 r. poz. 652, ze zm.), ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(dalej: ,ustawa o kosztach w sprawach cywilnych') (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów
sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (dalej: ,rozporządzenie
w sprawie prowadzenia egzekucji') (Dz. U z 2016 r. poz. 1227).
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rachunkowych i rzetelnego prezentowania danych m.in. w sprawozdaniach
budżetowych. Z jego treści wynikało m.in., że należności sądowe stają się w całości
wymagalne w dniu, w którym orzeczenie sądu w tej kwestii staje się prawomocne
iw tym samym dniu winny zostać w całości przypisane.
We wszystkich badanych przypadkach przygotowanie wezwania do zapłaty15
następowałow ciągu jednego dnia od dokonania przypisu.

(dowód: akta kontroli str.86-103, 270-274)

Przewodnicząca XI Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że w Sądzie nie
funkcjonowała odrębna procedura określająca czynności podejmowane w celu
odzyskania zaległości. Zgodnie z przepisami16w toku postępowaniawykonawczego
podejmowane były w zależności od skuteczności uprzednich działań następujące
czynności: wezwanie do zapłaty, kontrola stanu majątkowego i zarobkowego
dłużnika (a w razie potrzeby także jego sytuacji osobistej), kontrola prawidłowości
posiadanych danych adresowych, skierowanie sprawy do egzekucji, kontrola nad
sprawnością prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika.
Na bieżąco rozpoznawane były ponadto wnioski stron np. o rozłożenie na raty, czy
umorzenie należności.

(dowód: akta kontroli str.123-125, 586-587)

4. Wykazane w sprawozdaniu NS-I z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie
grzywien, opłat i kosztów sądowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły
8.873,5 tys. zł, z tego 2.233,5 tys. zł zostały rozłożone na raty.
Na wniosek strony zapłata należności sądowych mogła zostać decyzją sądu
rozłożona na raty17. Terminy zapłaty poszczególnych rat ujęte były w kartach
dłużników w formie harmonogramu. Według wykazu "Wymagalność należności
rozłożonych na raty na dzień 31 grudnia 2018 r. w przypadku 407 kart dłużników
data zapłaty ostatniej raty przypadała na kolejne lata po 2018 r. (249 na 2019 L, 98
na 2020 L i 60 na 2021 r.).

(dowód: akta kontroli str.415-416, 493-518, 616-670)

5. Wartość należności sądowych, od których dochodzenia odstąpiono wyniosła
2.941,8 tys. zł, z tego 187,3 tys. zł na skutek zarządzenia wykonania kary
zastępczej, 2.533,0 tys. zł umorzenia, 221,5 tys. zł z innych przyczyn.
Analiza wybranych losowo czterech sald należności umorzonychw 2018 L na kwotę
460,7 tys. zł z powodu bezskuteczności egzekucji wykazała, że we wszystkich
sprawach wydane zostało postanowienie lub zarządzenie sędziego. Odpisu
należności z Księgi Należności dokonywano najpóźniej następnego dnia od daty
wydania postanowienia/zarządzeniao umorzeniu.
W Sądzie nie wystąpiły należności przedawnione.

15 Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 6 Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji
sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22) do obowiązków kierownika sekretariatu
sporządzanie pism o uiszczenie grzywien (kar pieniężnych) i kosztów sądowych, pism w sprawie
egzekucji należności sądowych.
16 Kpk, Kpc, Kkw, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i rozporządzenie
MS w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji
17 Zgodnie z art. 49 § 1 kkw w przypadku grzywien orzeczonych w postępowaniu karnym
i w sprawach o wykroczenia - na okres nieprzekraczający jednego roku Oeżeli natychmiastowe
wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki) lub na okres
trzech lat w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie lub zgodnie z art. 119 i 120
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w przypadku należności
Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych
w postępowaniu cywilnym - na okres do dwóch lat, a w wyjątkowych wypadkach na okres do trzech
lat.
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Kierownik Sekretariatu XI Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że sprawy zagrożone
przedawnieniem są monitorowane regularnie przy wykorzystaniu "wykazu spraw
zagrożonych przedawnieniem".

(dowód: akta kontroli str. 68-71, 85,120-125,416-422)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:.

1. W Sądzie całość należności sądowych ewidencjonowano na koncie 22106
"należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności rozłożone na raty,
których termin zapłaty przypadał 12 miesięcy po dniu bilansowym nie zostały
przeksięgowane z konta 221 na 226 - "Długoterminowe należności budżetowe".

Jednostki budżetowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 L o rachunkowości18,

z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości i planów kont19. Zgodnie z art. 3 ust.
1 pkt 18 lit. c ww. ustawy, należności krótkoterminowe obejmują ogół należności
z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należnych z innych tytułów
niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego. Konsekwentnie, należności długoterminowe to
należności, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego i nie stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od
terminu wymagalności kwalifikuje się zawsze do należności krótkoterminowych.
W przeciwnym razie nieewidencjonowanie na koncie 226 należności
długoterminowych może mieć wpływ na sprawozdania finansowe Sądu (bilans) za
2018 L

Dyrektor Sądu, wyjaśnił, że należności sądowe dotyczące dochodów budżetowych
kwalifikuje się jako krótkoterminowe bez względu na termin ich zapłaty. Ponadto
wskazywał na interpretację wynikającą z pisma Ministra Sprawiedliwości
nr DB III 030 7/07 z 51utego 2007 L opartą na nieobowiązującym od 311ipca 2010 L
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych20.

(dowód: akta kontroli stL 269,275-323, 339-380, 292-293, 596-615)
2. W przypadku dwóch (ze 120 badanych) kart dłużnika 04/2018/00423 na kwotę

700,00 zł i 14/2018/00440 na kwotę 2.250,00 zł, akta otrzymano 25 września
2018 L i 18 września 2018 r., a przypisu należności dokonano odpowiednio
31 października 2018 L i 27 listopada 2018 L, tj. po 36 i 70 dniach. Opóźnienia
miały wpływ na kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 za III kwartał 2018 r.
w kolumnie Należności. Opóźnienia te nie miały jednak wpływu na
sprawozdanie Rb-27 za rok 2018 r.

(dowód: akta kontroli stL 86-93)
NIK pozytywnie ocenia wykonanie dochodów budżetu państwa w wysokości
41.714,1 tys. zł. Badanie dochodów na kwotę 1.265,5 tys. zł wykazało, że
prawidłowo zakwalifikowano dochody do kategorii przypisanych lub

18 Dz. U. z 2019 r. poz. 351.
19 Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. poz. 1911, ze zm.)
20 OZ.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 ze zm.
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nieprzypisanych, a badanie orzeczonych zwrotów kosztów sądowych w wysokości
2.865,0 tys. zł wykazało, że należności wymierzane były w wysokości określonej
w wyrokach. Przypisu należności dokonywano niezwłocznie, za wyjątkiem sytuacji
zasądzenia wyroków łącznych, wymagających ustalenia wysokości należności.
W dwóch przypadkach skutkowało to zaniżeniem należności w sprawozdaniu Rb-27
za III kwartał 2018 r. Terminowo dokonywano odpisu należności umorzonych
i niedopuszczono do przedawnienia należności.

2. Wydatki budżetu państwa

2.1 Wydatki Sądu w 2018 r. wyniosły ogółem 102.699,3 tys. zł, w tym
93.676,7 tys. zł w dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości" (86.050,1 tys. zł w rozdziale
75502 "Jednostki sądownictwa powszechnego" i 7.626,6 tys. zł w rozdziale 75595
"Pozostała działalność") i 9.022,6 tys. zł w dziale 753 "Obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne" (w całości w rozdziale 75312 "Uposażenia sędziów w stanie spoczynku
oraz uposażenia rodzinne").
Wydatki Sądu stanowiły 99,9% planu po zmianach, a w porównaniu do 2017 r.
wydatki były wyższe o 4.181,3 tys. zł tj. 2,4%, z powodu zwiększenia wydatków
z tytułu uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku (rozdział 75312
§ 3110), wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 75502
§ 4010) i na wynagrodzenia osobowe sędziów oraz asesorów i aplikantów (rozdział
75502 § 4030).
Wydatki bieżące Sądu (91.458,2 tys. zł) stanowiły 89,1% wydatków ogółem
(w 2017 r. - 85%), wydatki majątkowe (528,2 tys. zł) stanowiły 0,5% (w 2017 r. -
2,3%), a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.712,9 tys. zł)
stanowiły 10,4% (w 2017 r. - 9,7%) wydatków ogółem.
W 2018 r. plan finansowy Sądu nie został zwiększony środkami pochodzącymi
z rezerw budżetowych (ogólnej i celowych) oraz nie realizowano wydatków
z budżetu środków europejskich.

(dowód: akta kontroli str.136-143)

Wydatki Sądu na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły w 2018 r.
10.712,9 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i były wyższe o 1.229,6 tys. zł tj. o 13%
niż w 2017 r.:

w rozdziale 75312 § 3110 "Świadczenia społeczne" wzrosło o 946,3 tys. zł
w stosunku do 2017 r. z powodu zwiększenia liczby sędziów w stanie spoczynku,

w rozdziale 75502 § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
wzrosło o 251,9 tys. zł w stosunku do 2017 r. co wynikało ze wzrostu stawki za
dzień pełnienia obowiązków ławnika i jednej wypłaty dotyczącej zwrotu kosztów
stawiennictwa na rozprawach,

w rozdziale 75502 § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
wzrosło o 31,4 tys. zł w związku z przejęciem Sądu Rejonowego w Sopocie, jako
sądu funkcjonalnego i wzrostu kwoty na refundację zakupu okularów.

(dowód: akta kontroli str.142, 449-453)

Na wydatki bieżące Sądu składały się głównie wynagrodzenia i pochodne
pracowników w kwocie21 63.324,6 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące Sądu
(rzeczowe) wyniosły 28.133,6 tys. zł, w tym:

21 Łącznie w: § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", § 4030 "Wynagrodzenia osobowe
sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów", § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
§ 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne", § 4120 "Składki na Fundusz Pracy".
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§ 4300 Zakup usług pozostałych - 3.072,4 tys. zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.785,5 tys. zł,
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.075,1 tys. zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.468,1 tys. zł,
§ 4260 Zakup energii - 1.855,7 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str.136)
Wydatki na wynagrodzenia (53.289,4 tys. zł22 - 100,0% planu po zmianach)
w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 4.988,5 tys. zł (o 10,3%), w tym dla:

- osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń (status 01)
o 2.503,9 tys. zł (13,5%),

- dla kuratorów sądowych (status 05) o 180,4 tys. zł (16,2%),
- dla sędziów i prokuratorów (status 9, w 2018 r. -10) o 1.539,8 tys. zł (6,7%),
- dla referendarzy sądowych (status 16, w 2018 r. -17) o 343,1 tys. zł (53,1%),
- dla asystentów sędziów i prokuratorów (status 17, w 2018 r. -18) o 212,3 tys.

zł (5,5%),
- dla specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (status 18,

w 2018 r. - 19) o 208,9 tys. zł (20,6%).
Główna Księgowa wyjaśniła, że wzrost wydatków na wynagrodzenia związany był
z przejęciem SR w Sopocie jako sądu funkcjonalnego, podwyżek wynagrodzeń
i wzrostu środków na nagrody.

(dowód: akta kontroli str.149-162, 449-453)
Przeciętne zatrudnienie23 w 2018 r. wyniosło 654,66 osoby (w tym 394,98 osób
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, 142,00 osób - sędziów i 74,97
osób - asystenci sędziów) i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 50,59 osób
(m.in. o 43,42 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń).

Główna Księgowa wyjaśniła, że zwiększenie przeciętnego zatrudnienia związane
było z przejęciem SR w Sopocie jako sądu funkcjonalnego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego wynosiło 6.783,34
zł i było wyższe niż w 2017 r. o 120,07 zł (tj. o 1,8%).

(dowód: akta kontroli str.149-151, 449-453)
W 2018 r. cztery osoby wykonywały zadania w Sądzie na podstawie umów zlecenia,
z tego:
- jedna (w 2017 r. - pięć osób) wykonywała zadania podstawowe24, a wydatki

poniesione przez Sąd z tego tytułu wyniosły 2,0 tys. zł (w 2017 r. - 27,4 tys. zł),
- trzy (w 2017 r. - sześć osób) wykonywały zadania pomocnicze25, a wydatki

poniesione przez Sąd z tego tytułu wyniosły 11,2 tys. zł, (w 2017 r. - 63,1 tys. zł).
(dowód: akta kontroli str.163)

Wydatki majątkowe Sądu w 2018 r. (528,2 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach) były
niższe od wykonanych w 2017 r. o 1776,9 tys. zł, (lj. o 77,1%). Na wydatki
majątkowe złożyły się: zakupy serwerów (119,8 tys. zł), przełączników sieciowych
(294,6 tys. zł), zabezpieczenia sieci (95,8 tys. zł) i nagłośnienia (18,0 tys. zł).
Wydatki te zostały wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego w związku
z wyeksploatowaniem użytkowanych urządzeń.

(dowód: akta kontroli str.144-148)

22 Według Rb-?O - sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za IV kwartał 2018 r.
(obejmującego okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.l.
23W przeliczeniu na pełne etaty.
24Wykonywanie pracy w komórkach merytorycznych.
25Wykonywanie pracy w komórkach obsługowych.
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Zobowiązania Sądu, wynoszące na koniec 2018 r. - 5.331,0 tys. zł, w porównaniu
do stanu na koniec 2017 r. uległy zwiększeniu 0·415,7 tys. zł (o 8,3%) i dotyczyły
głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.182,2 tys. zł), kosztów
postępowań sądowych (187,2 tys. zł), wynagrodzeń bezosobowych (188,2 tys. zł)
oraz z tytułu dostaw i usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania
jednostki. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły.

(dowód: akta kontroli str.164-172, 239-268)

2.2 Badanie wydatków w kwocie 9.276,9 tys. zł26 (z tego: majątkowych w kwocie
350,3 tys. zł i bieżących w kwocie 8.926,6 tys. zł), stanowiących 9% wydatków Sądu
w 2018 r. wykazało, że: poniesiono je w wysokościach ustalonych w planie
finansowym, zgodnie z przepisami, w sposób celowy i umożliwiający terminową
realizację zadań: wypłatę zasądzonych odszkodowań oraz na zakupy i usługi
służące realizacji celów jednostki. Wydatki majątkowe potwierdzone wybranymi do
badania dokumentami zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem w planie
finansowym i z umowami zawartymi z wykonawcami, a także prawidłowo ujęte
w ewidencji środków trwałych i poprawnie sklasyfikowane, tj. zaliczone do właściwej
kategorii środków trwałych, zgodnie z rozporzC\dzeniemRady Ministrów z dnia
3 paździemika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodków Trwałych27. W 10 z 23
badanych przypadków dotyczących zapłaty zasądzonych odszkodowań Sąd zapłacił
odsetki za zwłokę w łącznej kwocie 561,56 zł.
Główna Księgowa wyjaśniła, że wypłata odsetek następuje w przypadku, gdy
prawomocny wyrok zasądzający odszkodowanie trafia do Oddziału Finansowego
przed końcem pracy, gdy na rachunku bankowym nie ma już środków. Dotyczy to
głównie odszkodowań zasądzanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, gdzie nie ma
wcześniejszej informacji, że będzie konieczność wypłaty odszkodowania.
Niezwłocznie sporządzane jest zapotrzebowanie na środki na kolejny dzień.

(dowód: akta kontroli str. 173-188,445-448)

Wydatki poprzedzono procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych28, stosując odpowiedni tryb udzielania zamówień.
Natomiast gdy zachodziły przesłanki określone wart. 4 ww. ustawy wydatków
dokonywano bez zastosowanie ustawy.
W 2018 r. w Sądzie udzielono czterech zamówień publicznych z zastosowaniem
przepisów Prawa zamówień publicznych, o łącznej wartości 3.790,7 tys. zł Gedno-
z wolnej ręki, jedno - w trybie zapytania o cenę, jedno - na usługi społeczne w trybie
art. 1380 ww. ustawy, jedno - w trybie przetargu nieograniczonego). Łączna wartość
zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur ww. ustawy wyniosła 3.065,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 10-11,36-42,396-414)

Badanie dobranych celowo trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
(dwóch w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz jednego w trybie zapytania o cenę), na
które w 2018 r. wydatkowano 891,2 tys. zł wykazało, że postępowania
przeprowadzono zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych,
a postępowanie przeprowadzone z wyłączeniem tej ustawy - zgodnie z procedurami

26 Wydatki dokonane na podstawie 69 dowodów księgowych dobranych: 451osowo z zastosowaniem
metody monetarnej MUS (metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru
proporcjonalnie do wartości transakcji - założono próg istotności: 2%, istotność wykonawczą: 0,75
progu istotności, a ryzyko statystyczne: 5,0%) na podstawie zapisów strony Ma konta 130 (45
dowodów na kwotę 6.110,7 tys. zł) oraz celowo (24 dowody na kwotę 3.166,2 tys. zł) - wydatki Sądu
po ich pomniejszeniu o wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych oraz wydatki o wartości poniżej 500 zł.
27 Dz. U. poz. 1864.
28 Dz. U. z 2018 r. poz 1986, ze zm.
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obowiązującymi w Sądzie29. Zamówienia służyły realizacji zadań Sądu.
(dowód: akta kontroli str. 12-35)

Plan zamówień publicznych na 2018 r. sporządzono i umieszczono na stronie
internetowej Sądu w terminie określonym wart. 13a ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
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. 10-11, 36-37)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Środki finansowe w kwocie
102.699,3 tys. zł zostały wydatkowane w Sądzie zgodnie z planem rzeczowym
i finansowym. Kontrola wydatkowania 9% tych środków wykazała, że ich
wydatkowanie było zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi,
określonymi w ustawie o finansach publicznych.
3. Sprawozdawczość

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez Dyrektora Sądu:
- rocznych sprawozdań budżetowych Sądu za 2018 r.: Rb-23 o stanie środków

na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków
budżetu państwa, Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu
środków europejskich w układzie zadaniowym,

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

Podpisane przez Dyrektora Sądu i Główną Księgową Sądu sprawozdania zostały
sporządzone w formach i przekazane w terminach określonych w - odpowiednio -
w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej3o, rozporządzeniu
w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym31 oraz rozporządzeniu
w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych32.

Sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem
merytorycznym.
Kwoty wykazane w badanych sprawozdaniach Sądu były zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej, z wyjątkiem danych ujętych w kolumnie
"zaległości netto" sprawozdania Rb-27 (4.576,5 tys. zł), które wykazano na
podstawie uzyskanych z Wydziałów Wykonawczych33, danych wygenerowanych
z systemu informatycznego OrCom Należności Sądowe.

(dowód: akta kontroli str. 189-238,520-525,534-582)

29 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 30,0 tys. euro przez
Sąd Okręgowy w Gdańsku.
30 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.).
31 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1793, ze zm.).
32 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
33 XI Wydziału Wykonawczego Sądu Okręgowego w Gdańsku, SR w Kościerzynie i SR w Sopocie
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Ustalone
nieprawidłowości

W Sądzie nie opracowano wewnętrznych procedur sporządzania sprawozdań
budżetowych, przy czym: sprawozdania były sporządzane automatycznie,
z wykorzystaniem systemów informatycznych, w których zdefiniowano powiązanie
poszczególnych pozycji sprawozdań z księgami rachunkowymi (z wyjątkiem
informacji do sprawozdania Rb-27 kolumna 12 "zaległości netto"); osoby
sporządzające i sprawdzające sprawozdania miały do tego stosowne umocowania;
sprawozdania podpisywali: Główna Księgowa i Dyrektor Sądu; w Sądzie nie był
stosowany ślad rewizyjny potwierdzający kto ponosi odpowiedzialność za
sporządzanie sprawozdań na każdym etapie.
Sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg nie było przedmiotem audytu wewnętrznego
Sądu, a w 2018 r. nie zidentyfikowano i nie oszacowano ryzyka w obszarze
sprawozdawczości.

(dowód: akta kontroli str. 51-56,439-444,526-531)
Główna Księgowa dokonała w dniu 8 lutego 2019 r. korekty sprawozdania Rb-28
w związku ze zmianą kwoty zobowiązań o 5,5 tys. zł, która wynikała z błędnego
zaksięgowania faktury.

(dowód: akta kontroli str. 168-169)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Salda "zaległości netto" w rocznym sprawozdaniu Rb-27 za 2018 r. (łącznie

4.576,5 tys. zł) nie wynikały z ewidencji księgowej, a przepisane zostały
z "Informacji w zakresie realizacji należności sądowych w 2018 r." sporządzonej
przez Wydziały Wykonawcze34 w dniach 3 i 7 stycznia 2019 r. Informacje te
wygenerowane zostały z dzienników Należności Sądowych prowadzonego
w aplikacji NS OrGom. W wyniku przeprowadzonej w trakcie kontroli (8 marca
2019 r.) weryfikacji danych zawartych w "Informacji o realizacji należności
sądowych" sporządzonej w XI Wydziale Wykonawczym Sądu Okręgowego
w Gdańsku na dzień 31 grudnia 2018 r" stwierdzono, że dane przekazane
przez ten Wydział były niezgodne z danymi przekazanymi wcześniej i wynosiły
(odpowiednio 2.920,7 tys. zl i 2.891,4 tys. zl).

(dowód: akta kontroli str. 415-433)

Kierownik Sekretariatu XI Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że różnica
wynosząca 29,2 tys. zł wynikała z postanowienia z 7 grudnia 2018 r.
o odwołaniu rat (należność stala się wymagalna), a następnie w styczniu 2019 r.
w wyniku uchylenia postanowienia o odwołaniu rat należność stała się
niewymagalna.
W § 9 pkt. 4 "Instrukcji w sprawie należności sądowych" Główna Księgowa
Sądu (lub osoba przez nią upoważniona) zobowiązana została do sprawowania
nadzoru nad prawidłowością i terminowością informacji otrzymanych z Wydziału
Wykonawczego. Główna Księgowa Sądu wyjaśniła, że zgodność danych
przekazywanych przez Wydziały Wykonawcze są sprawdzane w ewidencji i NS
Orcom z przedłożonymi informacjami na czas sporządzania sprawozdań.
W trakcie kontroli zostały ujawnione różnice w Informacji o realizacji należności
sądowych otrzymanej z Wydziału Wykonawczego. Do czasu zakończenia
kontroli nie podjęto działań mających na celu zweryfikowanie otrzymanych
danych i ustalenie przyczyn.

Do dnia zakończenia kontroli nie dokonano korekty sprawozdania Rb-27.
(dowód: akta kontroli str. 98, 474-483)

34XI Wydział Wykonawczy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Wydziałów Wykonawczych SR
w Kościerzynie i SR w Sopocie.
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Ocena cząstkowa

Uwagi o charakterze
systemowym, wynikające

ze stwierdzonych
nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sporządzone przez kontrolowaną
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych
za IV kwartał 2018 r.
NIK odstępuje od oceny danych wykazanych w kolumnie "zaległości netto"
w sprawozdaniu Rb-27 ze względu na niezgodność kwot uzyskanych z XI Wydziału
Wykonawczegodotyczących zaległości netto na 31 grudnia 2018 r.
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, a system kontroli zarządczej
zapewniał zgodność sporządzonych sprawozdań (z wyłączeniem kolumny
"zaległości netto" w sprawozdaniu Rb-27) z danymi wynikającymi z ksiąg
rachunkowych.

VI. Uwagi i wnioski
W 2018 r. ewidencja księgowa prowadzona była w Sądzie w oparciu o centralny
program informatyczny pn. Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr (ZSRK),
którego administratorem i właścicielem jest Ministerstwo Sprawiedliwości natomiast
administratorem danych jest zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu. Z ustaleń kontroli wynika, że ZSRK nie jest dostosowany
do potrzeb prawidłowej ewidencji należności, tj. zgodnej z zasadami
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. Kontrola wykazała bowiem, że należności
krótkoterminowe, ij. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a także
należności długoterminowe ewidencjonowane były na koncie ,,221 - należności
z tytułu dochodów budżetowych", podczas gdy należności długoterminowe powinny
być ewidencjonowane na koncie ,,226- długoterminowe należności budżetowe". Nie
stosowano zatem obowiązującej zasady kwalifikacji należności długoterminowych
na koncie 226.

Wskazane konta w jednostkach budżetowych powinny służyć do ewidencji
należności z tytułu dochodów budżetowych i powinny być - zgodnie z załącznikiem
nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości pn. "Plan kont dla jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" - kontami bilansowymi
objętymi planem kont Sądu. Jak ustalono, konto 226 miało zastosowanie w Sądzie
wyłącznie dla pożyczek mieszkaniowych sędziów i w systemie ZSRK oznaczone
było jako "Długoterminowe należności budżetowe - pożyczki mieszkaniowe
sędziów". ZSRK nie umożliwiał wprowadzenia do ewidencji innych zapisów niż te,
które dotyczą ww. pożyczek. Stwierdzono, że brak możliwości dokonywania
ewidęncjonowania należności długoterminowych na koncie 226 ma charakter
systemowy i uzależniony jest od udostępnienia takiej możliwości przez
administratorów merytorycznych oraz technicznych ZSRK. Umożliwienie
prawidłowej ewidencji należności na kontach 221 oraz 226 będzie możliwe dopiero
po udostępnieniu takiej funkcjonalności, za którą powinno pójść także uzupełnienie
zakładowego planu kont Sądu o konto 226 - długoterminowe należności budżetowe
oraz prawidłowe przeksięgowanie części należności z kont 221 na 226 w zakresie
zgodnym z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie rachunkowości.
W przeciwnym razie nieewidencjonowanie na koncie 226 należności
długoterminowych będzie miało wpływ na sprawozdania finansowe Sądu (bilans) za
2018 r.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o:
1. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia w systemie finansowo-

księgowym Sądu konta 226 "długoterminowe należności budżetowe" służącego
do księgowania należności przypadających do spłaty po 12 miesiącach od dnia
bilansowego,

2. Podjęcie działań w celu zapewnienia sprawdzalności danych z Wydziału
Wykonawczego o stanie należności.

VII. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownikajednostki 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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia
pokontrolnegozmienionego zgodnie z treścią uchwaływ 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 przyczynachniepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeńw całości lub zmienionegowystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia.2j marca 2019 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura NIK w Gdańsku

Kontrolerzy
Agnieszka Solecka

Specjalista kontroli państwowej

~f.~\~~1k~....Sp{ę4.Q
d Podpis

WICEDYREKTOR DELEGATURY

........~~.~.=Jil~:rJ:
TePO§~sSawicka

Mariusz Gromadziński

Stac~~:.:.~:;~~\~~.~~::..~~~~ej
Podpis
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