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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni, PI. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia (dalej: "Sąd")

Lesław Kwietniewski - Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni (dalej: "Dyrektor Sądu")1

(dowód: akta kontroli str. 5-6)

art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej: "ustawa o NIK")

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku

1. Katarzyna Michalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/27/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.

2. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/30/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

II. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania planu finansowego Sądu w 2018 r.
pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, tj. kryteriów
określonych wart. 5 ust. 1 ustawy o NIK. 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.3

Ocenie podlegały realizacja dochodów i wydatków budżetu państwa4 oraz
prawidłowość i rzetelność sporządzenia przez Dyrektora Sądu rocznych
sprawozdań budżetowych i sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji
finansowych.

Podstawą oceny były w szczególności następujące działania kontrolne:
- analiza wykonania planu dochodów budżetowych oraz stanu należności,
- szczegółowe badanie 7,1% dochodów budżetowych oraz czynności podjętych

w celu wyegzekwowania 16,2% należności pozostałych do zapłaty na dzień 31
grudnia 2018 r.,

- weryfikacja rzetelności ewidencji należności sądowych, w tym terminowości
ich przypisywania i odpisywania,

10d 1 stycznia 2013 r.
2 Dz.U. z 2019 r., poz. 489
3 Dz.U. poz. 291
4 Kontrola nie obejmowała gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (państwowy fundusz celowy), o którym mowa
wart. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652
ze zm.), oraz sposobu ewidencji tych operacji w księgach rachunkowych Sądu. W sprawozdaniu Rb-
33 z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej za okres od początku roku do grudnia 2018 r. Dyrektor Sądu wykazał przychody
oraz koszty i inne obciążenia w kwotach 1.952,1 tys. zł, a stan środków obrotowych netto na koniec
2018 r. w wysokości 607,6 tys. zł.
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- analiza wykonania i struktury wydatków budżetu państwa,
- przegląd stanu zobowiązań na koniec 2018 r.,
- szczegółowe badanie 6,3% wydatków ogółem Sądu, w tym również zakresie

zgodności ich realizacji z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych5 (dalej: "ustawa PZP"),

- kontrola rzetelności i prawidłowości sporządzenia sprawozdań Sądu,
- weryfikacja ustanowionych przez Dyrektora Sądu procedur kontroli zarządczej

w obszarach objętych kontrolą.

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych6 wart. 1
§ 2 i § 3 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie
nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu
Najwyższego oraz wykonują również inne zadania z zakresu ochrony prawnej?
Obszarem właściwości Sądu jest miasto Gdynia8. W 2018 r. poszczególne rodzaje
spraw rozpoznawane były w dziewięciu wydziałach Sądu9.

Dyrektor Sądu jako organ kierujący gospodarką finansową Sądu1D pełnił funkcję
dysponenta trzeciego stopnia środków budżetu państwa w części 15/04 - Sąd
Apelacyjny w Gdańsku. Do zadań dyrektorów sądów (określonych wart. 31a § 1
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych) 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 dyrektorów sądów został
określony w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej
i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych11, w tym m.in. zapewnienie
funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych
wart. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Na podstawie
§ 4 ww. rozporządzenia Dyrektor Sądu zobowiązany był do prowadzenia gospodarki
finansowej i ponosił za nią odpowiedzialność.
Dochody Sądu w 2018 r. wyniosły 13.968,8 tys. zł, a wydatki 35.639,5 tys. zł.
W Sądzie nie planowano i nie realizowano wydatków z budżetu środków
europejskich, ani rezerw budżetu państwa.

5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.
7 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.
8 Zgodnie z § 3 pkt 6) lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 pażdziernika 2014 r.
w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów
rejonowych (Oz.U. poz. 1407 ze zm.)
9 Zgodnie z § 1 pkt 6) lit c) zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Oz.Urz.MS poz. 95 ze zm.), w Sądzie utworzono:
I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy, V Wydział
Ksiąg Wieczystych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Cywilny, IX Wydziały Karny, X Wydział
Wykonawczy.
10 Na podstawie art. 179 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
11 OZ.U. poz. 1476 ze zm.
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IV. Ocena

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w Sądzie dochodów
i wydatków w 2018 r. Stwierdzone w toku działań kontrolnych
nieprawidłowości nie miały lub miały nieistotny wpływ na jego realizację.
Negatywnie wpłynęły natomiast na rzetelność zaprezentowanych
w sprawozdaniach danych o stanie należności Skarbu Państwa pozostałych
do zapłaty na koniec 2018 r., w tym również w zakresie zaległości, których
termin płatności w 2018r. minął12•

Pozytywnie oceniono wykonanie planu dochodów Sądu. Przekroczenie 09,2%
prognozy ich wysokości było niezależne od Sądu. Badanie 7,1% dochodów Sądu
z tytułu grzywien karnych i kosztów sądowych wykazało, że zostały prawidłowo
przypisanew dniu ich wpłaty, a wynikające z prawomocnychorzeczeń Sądu, zostały
prawidłowo zaewidencjonowane i wyegzekwowane. Analiza czynności
kancelaryjnych podjętych w postępowaniu wykonawczym wobec 100 wybranych
dłużników Sądu wykazała, że w każdym przypadku dokonano przypisu należności
i podjęto wymagane działania egzekucyjne. Jednak w przypadku aż 75 dłużników
przypisu należności dokonano z naruszeniem terminu określonego w "Instrukcji
w sprawie należności sądowych i rozliczeń z komornikami należności"13 (dalej:
"Instrukcja"), co skutkowało m.in. zwłoką w wysłaniu wezwań do zapłaty
i skróceniem czasu na podejmowanie skutecznych działań egzekucyjnych.
Niezgodnie z "Instrukcjc( dokonywano również odpisów z tytułu należności,
w przypadku których orzeczona została zastępcza forma ich wykonania. Zdaniem
NIK, stwierdzone nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność mechanizmów
kontroli zarządczej, w tym w szczególności niewystarczający nadzór Dyrektora Sądu
nad prawidłowością ewidencji należności sądowych w Księdze Należności Sądu,
co zostało wykazane w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.
Badanie próby 6,3% wydatków Sądu wykazało, że zostały zrealizowane
do wysokości kwot ujętych w planie finansowym i były celowe z punktu widzenia
działalności Sądu. Zastrzeżenia NIK dotyczyły wykazywania w planie zamówień
publicznych również niektórych planowanych postępowań o wartości poniżej 30 tys.
euro, rzetelności oszacowania wartości przedmiotu jednego z badanych zamówień,
wyborze oferty (w jednej z 25 części) niespełniającej kryterium najkorzystniejszej
oraz braku rzetelności przy sporządzaniu protokołu z badanego postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Rb-23 o stanie
środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych (w zakresie wykonania dochodów),
Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (z wyjątkiem planu i wydatków
w kwocie 52,1 tys. zł wykazanych w nieprawidłowych paragrafach klasyfikacji
budżetowej), Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie
zadaniowym, Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(z wyjątkiem pozycji "należności wymagalne") i Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. NIK odstępuje natomiast od wydania
opinii na temat rzetelności salda należności pozostałych do zapłaty w Rb-27 z uwagi
na stosowaną w 2018 r. niejednolitą praktykę w dokonywaniu odpisów należności,
w przypadku których orzeczona została kara zastępcza. Kwoty wykazane

12 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.
13 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/F/2013 Dyrektora Sądu z dnia 9 września 2013 r.
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Opis stanu
faktycznego

w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową, za wyjątkiem sald "zaległości
netto" wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N. Salda te nie tylko nie wnikały
z ewidencji księgowej, ale również nie były wiarygodne (nie zostały potwierdzone
w trakcie kontroli). System kontroli zarządczej w Sądzie nie zapewniał zatem w pełni
zgodności niektórych danych wykazywanych w sprawozdaniach z danymi
wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
NIK zwróciła ponadto uwagę, że w Sądzie występowały należności sądowe
rozłożone na raty z terminami płatności na okresy dłuższe niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego, które - z przyczyn od Sądu niezależnych - nie mogły zostać
przeksięgowane na konto 226 - "Długoterminowe należności sądowe".
Nieprowadzenie w 2018 r. ewidencji na koncie 226 nie miało wprawdzie wpływu
na roczne sprawozdanie Rb-27, ale - w przypadku niepodjęcia żadnych działań -
negatywnie wpłynie na prawidłowość sporządzenia bilansu za 2018 r.

v. Wyniki kontroli

1. Dochody budżetowe
1.1. W 2018 r. dochody budżetowe Sądu wyniosły 13.968,8 tys. zł14 i były wyższe
o 9,2% (o 1.202,8 tys. zł) od prognozy ich wysokości. 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
(11.262,1 tys. zł) oraz w § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych (2.600,5 tys. zł). Dochody z tych źródeł stanowiły
łącznie 99,2% dochodów ogółem Sądu w 2018 r. i były wyższe od planowanych
o odpowiednio 8,3% (o 862,1 tys. zł) w § 0630 i 13,1% (o 300,5 tys. zł) w § 0570.
Źródłami pozostałych dochodów Sądu (łącznie 106,3 tys. zł) były głównie wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (87,0 tys. zł w § 0940) oraz wpływy z najmu
i dzierżawy składników majątkowych (14,9 tys. zł w § 0750).
W porównaniu do 2017 r. (14.275,8 tys. zł) dochody Sądu były ogółem niższe
o 2,1% (o 306,9 tys. zł). Niższe o 10,7% (o 311,6 tys. zł) wpływy zrealizowano
z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570),
a wyższe w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia
zaliczek komorniczych (o 34,1 tys. zł, tj. o 64,4%).

(dowód: akta kontroli str. 432-435)

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że wyższe od prognozowanych wykonanie dochodów Sądu
wynikało głównie ze wzrostu ilości spraw wpływających do Sądu w sprawach
gospodarczych i cywilnych oraz wzrostu dochodów z opłat od złożonych pozwów.
Niższe w porównaniu do 2017 r. dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych wynikały, zdaniem Dyrektora Sądu, m.in. z niższej
o 522 osoby liczby skazanych, wobec których w 2018 r. wykonano karę grzywny
oraz długotrwałej procedury ich skutecznej egzekucji.

(dowód: akta kontroli str. 1042-1043)
Szczegółowym badaniem objęto próbę 7,1% dochodów Sądu w wysokości
993,3 tys. Zł15, w tym 981,2 tys. zł z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630)

14 W całości w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i rozdziale 75502 Jednostki sądownictwa
powszechnego
15 Próba obejmowała 50 zapisów wylosowanych ze zbioru zapisów na koncie 131 "Rachunek bieżący
jednostki - dochody budżetowe" (Wn) o jednostkowej wartości powyżej 500 zł. Próba wytypowana
została z zastosowaniem metody statystycznej z prawdopodobieństwem proporcjonalnym
do wielkości przy założeniu interwału losowania na poziomie 2%.
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i 12,7 tys. zł z tytułu grzywien karnych od osób fizycznych (§ 0570). Należności
z tytułu badanych dochodów na kwotę 971,0 tys. zł (97,7% wartości próby)
przypisane zostały na koncie 22116w dniu ich wpłaty17. Ich źródłem były opłaty
sądowe od pozwów, grzywny karne wniesione przez strony w trakcie postępowania
sądowego lub uprzednio odpisane, wpływy z tytułu sprzedaźy znaków opłaty
sądowej oraz wpłaty opłat pobranych przez notariuszy. Należności z tytułu
pozostałych dochodów w próbie (22,9 tys. zł) zostały uprzednio przypisane
na koncie 22106 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych - Księga Należności
Sądowych" i zostały przez Sąd w całości wyegzekwowane. Dotyczyły kosztów
sądowych i grzywien karnych wynikających z prawomocnych orzeczeń Sądu
z lat 2016-2018. Przypisu tych należności dokonano w prawidłowej wysokości
i we właściwych okresach sprawozdawczych.

(dowód: akta kontroli str. 643-664)
1.2. W rocznym sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych
Sądu za 2018 L Dyrektor Sądu wykazał należności w wysokości 3.515,4 tys. zł
pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 L, W tym 2.611,6 tys. zł jako
zaległości netto18. Należności pozostałe do zapłaty wynikały z sumy przypisów
na łącznie 3.505 kartach dłużników, w tym w przypadku 2,338 kart wykazane zostały
jako zaległości netto. Całość należności pozostałych do zapłaty stanowiły orzeczone
grzywny (2.551,4 tys. zł w § 0570 i 0,1 tys. zł w § 0580) oraz opłaty i koszty sądowe
(963,9 tys. zł w § 0630). W porównaniu do stanu na koniec 2017 r.19, salda
należności pozostałych do zapłaty i zaległości netto były niższe o odpowiednio
960,7 tys. zł (o 21,5%) i 599,9 tys. zł (o 18,7%), co Dyrektor Sądu uzasadnił niższym
o 1.097,7 tys. zł (o 20,5%) saldem należności przypisanych w 2018 r.

(dowód: akta kontroli StL 493-518, 532-535, 643-664,1348-1349)
NIK odstępuje od oceny dynamiki omawianych sald (lj. porównania ich do 2017 L),
ponieważ na skutek wytycznych Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności
Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r.2D (dalej: "wytyczne
Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 L") W trakcie badanego roku
budżetowego zmieniona została w Sądzie praktyka w zakresie postępowania przy
dokonywaniu odpisów z tytułu zamiany kary grzywny na prace społecznie użyteczne
lub z tytułu zarządzenia wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności.
Do końca sierpnia 2018 r. w takich przypadkach w Sądzie dokonywano odpisów
należności niezwłocznie po otrzymaniu od kuratorów i z zakładów karnych lub
aresztów - odpowiednio - informacji o rozpoczęciu wykonywania pracy lub obliczeń
kary. Praktyka ta była niezgodna z zasadą określoną przez Dyrektora Sądu w § 16
ust. 1 "Instrukcji", za której przestrzeganie był odpowiedzialny Kierownik
Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego. Uregulowana w "Instrukcji" zasada była
zgodna z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r., które
zobowiązywały podległe jednostki sądownictwa powszechnego do dokonywania
odpisów w dacie zakończenia przez skazanych pracy społecznie użytecznej

16 Odpowiednio na stronie Wn następujących kont analitycznych: 22103 - .Należności z tytułu
dochodów budżetowych - sprzedaż znaków opłaty sądowej", 22104 - .Należności z tytułu dochodów
budżetowych - wpływy z różnych dochodów' i 22105 - .Należności z tytułu dochodów budżetowych
- postępowanie sądowe',
17 Sposób organizacji ksiąg rachunkowych Sądu pozwalał na ustalenie wysokości dochodów
zrealizowanych bez uprzedniego przypisu. W 2018 r. stanowiły one 70,7% (9.873,8 tys. zł) dochodów
Sądu.
18 Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane.
19 odpowiednio 4.476,1 tys. zł i 3.211,5 tys. zł
20 DB-1-311-159/18/1
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lub w dacie odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Kierownik Sekretariatu
X Wydziału Wykonawczego21, wyjaśniła, że:
- wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zastosowano od końca sierpnia 2018 r.,
- na koniec 2018 r. istniały przypadki, w których dłużnik był w trakcie odbywania

kary zastępczej lub miał ją odbywać w przyszłości, a w Księdze Należności Sądu
nie figurował już przypis należności w związku z orzeczoną karą zastępczą,

- wyliczenie według stanu na 31 grudnia 2018 r. salda należności odpisanych
do końca sierpnia 2018 r. przed zakończeniem wykonywania przez skazanych
kar zastępczych nie jest możliwa do uzyskania w sposób automatyczny,

- odpisanych do końca sierpnia 2018 r. grzywien wykonywanych w formach
zastępczych nie skorygowano w Księdze Należności, ponieważ nie sugerowano,
aby taką czynność wykonać.

(dowód: akta kontroli str. 719-722,1025-1027,1076-1086)

1.3. W "Instrukcji" Dyrektor Sądu określił ogólne zasady postępowania przy
naliczaniu, egzekucji, umarzaniu i ewidencji należności sądowych, w tym m.in., że:
- wszystkie merytoryczne decyzje związane z należnościami sądowymi, w tym

w zakresie umorzeń, podejmowane są przez Prezesa Sądu, Przewodniczących
Wydziałów lub sędziów w zakresie przypisanych im uprawnień na podstawie
stosownych przepisów postępowania karnego lub cywilnego, a wszystkie sprawy
związane z przygotowaniem dokumentów do podejmowania przez nich decyzji
prowadzą pracownicy Ewidencji Należności Sądowych (§ 2 ust. 1 i 2);

- wysokość należności sądowych ustalana jest w wyrokach, postanowieniach lub
zarządzeniach, ich prawomocność następuje na zasadach i w terminach
określonych odrębnymi przepisami,

- wszelkie dalsze decyzje w zakresie należności sądowych podejmowane są,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez Przewodniczących
Wydziału lub Prezesa Sądu (§ 6),

- po stwierdzeniu bezskuteczność egzekucji należności sądowych przez
komornika Przewodniczący Wydziału/Sędzia podejmuje decyzję co do dalszego
biegu sprawy; w przypadku pozytywnych rokowań na przyszłość zostawia się
daną sprawę do dalszego biegu (§ 11 ust. 1 i 2).

(dowód: akta kontroli str. 1076-1086)

Analiza czynności kancelaryjnych podjętych przez Kierownika i pracowników
Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego w związku z realizacją zarządzeń
i postanowień sędziów w postępowaniu wykonawczym wobec 100 wybranych
dłużników Sądu22, którym przypisano należności z tytułu grzywien i kosztów
sądowych w łącznej kwocie 569,0 tys. zł (16,2% stanu należności pozostałych
do zapłaty na koniec 2018 r.) wykazało, że:
- w 18 sprawach X Wydział Wykonawczy otrzymał akta do wykonania w terminie

do 14 dni, a w 72 od 15 dni do 109 dni od daty uprawomocnienia orzeczenia;
zarządzenie wykonania wyroku - stanowiące podstawę dokonania przypisu
w Księdze Należności - w 60 sprawach wydane zostało w terminie do 7 dni,
a w 40 sprawach od 8 do 35 dni od daty otrzymania akt z wydziału orzekającego;

21 Zgodnie z § 1 pkt 6) lit c) tiret dziewiąty zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS poz. 95 ze zm.), do zadań
X Wydziału Wykonawczego należało wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego,
karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych
we wszystkich rodzajach spraw sądowych.
22 Doboru próby dokonano spośród 3.109 kart dłużników, w których przypisano należności z tytułu
orzeczonych grzywien w sprawach karnych i wykroczeniowych. Kryteria doboru stanowiły wartość
i data prawomocności orzeczeń w 2018 r.
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Kierownik Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że opóżnienia
wynikały głównie z dużej ilości spraw wykroczeniowych przekazywanych
do wykonania jednorazowo z wydziału orzekającego (nawet do 100 spraw);

- należności sądowe dotyczące 25 dłużników przypisane zostały w Księdze
Należności do 7 dni od daty otrzymania akt z wydziału orzekającego,
tj. z zachowaniem terminu określonego w § 17 ust. 1 "Instrukcji", a 75 dłużników
(w łącznej kwocie 416,1 tys. zł) powyżej 7 dni (od 8 do 47 dni);

- w 95 przypadkach wezwanie do zapłaty23wymaganej należności przygotowane
zostało w terminie maksymalnie 8 dni od daty ich przypisu w Księdze Należności,
a w przypadku pozostałych pięciu spraw w pierwszej kolejności podjęto działania
w celu uchylenia zabezpieczenia majątkowego.

(dowód: akta kontroli str. 576-628, 935-936,1018-1024)

W procedurach kontroli zarządczej w Sądzie (w tym w "Instrukcji") nie określono
terminów na przekazywanie do X Wydziału Wykonawczego akt z wydziałów
orzekających, ani terminu, w jakim należy wysłać dłużnikowi wezwanie
do uiszczenia należności. 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
rachunkowych i rzetelnego prezentowania danych m.in. w sprawozdaniach
budżetowych24. 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 i w tym samym dniu winny zostać w całości przypisane. Na potrzebę
sprawowania ciągłego nadzoru i kontroli nad przebiegiem wykonywania dochodów,
w tym nad prawidłową i terminową ewidencją, windykacją oraz egzekucją należności
zwrócił uwagę również Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w piśmie
z 6 listopada 2017 r.25, skierowanym do Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Gdyni w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

(dowód: akta kontroli str.361-366, 657-661)

W wezwaniach do uiszczenia należności każdorazowo wyznaczano ukaranym
termin ich zapłaty (30 dni od daty otrzymania wezwania26)i pouczano o skutkach
nieuiszczenia w całości i w wyznaczonym terminie, w tym także o przekazaniu
informacji gospodarczej o powstaniu zaległości do biur informacji gospodarczej
(w sprawach karnych i o wykroczenia)27lub złożeniu wniosku o wpisanie do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych. Komunikacja z rejestrami biur informacji
gospodarczych uruchomiona została w systemie NS OrGomod 11 września 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 50S, 1007-1010)
Przewodnicząca X Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że nadzór nad przebiegiem
postępowań egzekucyjnych sprawowany był na bieżąco zgodnie z zakreślonym
w terminarzu czasem dla wykonania kolejnych czynności. Terminowość przypisu
należności kontrolowana była na etapie dekretowania sprawy przez Kierownika

23 Na podstawie § 9 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
(Oz.Urz.MS Nr 5, poz. 22 ze zm.), sporządzanie pism o uiszczenie grzywien (kar pieniężnych)
i kosztów sądowych oraz pism w sprawie egzekucji należności sądowych należało do obowiązków
Kierownika Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego.
24 DB III 030-7/07
25 PI/030.43.2017/Fin.3110-40/17/
26 Na podstawie art. 44 § 1 i art. 206 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Oz.U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.)
27 na podstawie art. 12a § 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego

8



Sekretariatu oraz Przewodniczącą X Wydziału Wykonawczego. W toku
postępowania wykonawczego podejmowane były kolejno (i 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,
przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty, wystąpienie o klauzulę wykonalności
(w razie potrzeby), skierowanie sprawy do egzekucji, kontrola nad sprawnością
prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, a w razie potrzeby
skierowanie sprawy do Prezesa właściwego Sądu z wnioskiem o rozważenie
potrzeby podjęcia czynności nadzorczych wobec komornika. W zależności od
potrzeb podejmowane były również monity telefoniczne i pisemne do stron
postępowania. Na bieżąco rozpoznawane były ponadto wnioski stron
np. o rozłożenie na raty, czy umorzenie należności.

(dowód: akta kontroli str. 953-955)

Kontrola terminowości zapłaty należności sądowych oraz biegu terminów
przedawnienia prowadzona była w X Wydziale Wykonawczym na bieżąco w toku
postępowania wykonawczego. W systemie NS OrGom dostępne były funkcje
sporządzania różnych raportów, np. o należnościach według terminu płatności,
sprawach bezczynnych, czy przedawnionych. Analiza spraw z raportu
wygenerowanego z NS OrGom z datą przedawnienia w 2018 r. wykazała,
że figurujące w nim karty dotyczą spraw zawieszonych, dłużników z orzeczoną
zastępczą formą wykonania kary i/lub poszukiwanych listem gończym.
Przewodnicząca X Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że w Wydziale
wykorzystywane są dwa odrębne i nie współpracujące ze sobą programy
komputerowe. Jeden dla należności sądowych (NS OrGom), a drugi dla pozostałych
spraw (SAWA). W konsekwencji po zamianie grzywny na formę zastępczą jej
wykonania sprawa mogła być wykazywana w NS OrGom jako bezczynna lub
nieterminowa, mimo że w drugim systemie odnotowywanie były podejmowane
czynności.

(dowód: akta kontroli str. 547-575, 715-718, 937, 950-955)
1.4. W 2018 r. nie wystąpiły w Sądzie przypadki odroczenia terminu zapłaty
należności sądowych. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. należności pozostałe
do zapłaty w kwocie 606,7 tys. zł (17,3% należności ogółem) od łącznie 367
ukaranych posiadały status "rozłożone na raty", w tym 466,9 tys. zł stanowiły
zaległości netto (268 dłużników). W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. stan
należności pozostałych do zapłaty i rozłożonych na raty był niższy o 16,4%.
Na wniosek strony zapłata należności sądowych mogła zostać decyzją sądu
rozłożona na raty - w przypadku grzywien orzeczonych w postępowaniu karnym
iw sprawach o wykroczenia na okres nieprzekraczający jednego roku Ueżeli
natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny
zbyt ciężkie skutki) lub na okres trzech lat w wypadkach zasługujących
na szczególne uwzględnienie28, 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
lat29. Zarządzony harmonogram zapłaty rat należności odzwierciedlany był
na kartach dłużników w aplikacji NS OrGom. Według wykazu sporządzonego
na koniec 2018 r. w przypadku 323 kart dłużników (odpowiadających należności
w kwocie 570,1 tys. zł) data zapłaty ostatniej raty przypadała na kolejne po 2018 r.

28 Art. 49 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego
29 Art. 119 i 120 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.)
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Ustalone
nieprawidłowości

lata (280 dłużników na 2019 r., 28 na 2020 r. i 15 na 2021 r.). Kwota należności
z terminem zapłaty przypadającym na kolejne lata budżetowe wynosiła
363,7 tys. zpo i dotyczyła łącznie 2.497 kart dłużników.

(dowód: akta kontroli str. 939-949, 953-998)

1.5. Wartość należności sądowych, od których dochodzenia w 2018 r. Sąd odstąpił
wynosiła 1.091,3 tys. zł (w 2017 r. - 1.113,8 tys. zł), w tym: 212,0 tys. zł na skutek
zarządzenia kary zastępczej, 729,1 tys. zł na skutek umorzenia z powodu
bezskutecznej egzekucji (głównie kosztów sądowych), 70,9 tys. zł z powodu zgonu
dłużnika, 53,7 tys. zł z powodu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczeń
i 25,6 tys. zł z innych powodów (w tym głównie na skutek objęcia należności
wyrokiem łącznym). Analiza wybranych losowo 13 sald należności umorzonych
w 2018 r. na łączną kwotę 146,7 tys. zł (10 z powodu bezskuteczności egzekucji
i trzech z powodu przedawnienia) wykazała, że we wszystkich sprawach wydane
zostało postanowienie lub zarządzenie sędziego, a należności sądowe odpisane
z powodu przedawnienia były objęte egzekucją komorniczą. Odpisu badanych sald
należności z Księgi Należności dokonywano w dziewięciu przypadkach do 6 dni od
daty wydania postanowienia/zarządzenia o umorzeniu, w pozostałych w ciągu 11,
16 i 41 dni. W procedurach kontroli zarządczej Sądu (w tym w "Instrukcji") nie został
określony termin na odpisanie należności umorzonych z Księgi Należności. Spisanie
badanych należności polegało na przeksięgowaniu odpowiednich sald z konta
22106 w ciężar konta 761 - "Pozostałe koszty operacyjne". Zgodnie z § 21 pkt 6
Zasad (polityki) rachunkowości Sądu, w Sądzie nie aktualizowano należności
związanych z postępowaniem sądowym.

(dowód: akta kontroli str. 712-714, 882-884,1014-1017,1059,1076-1086)
W działalności Sądu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
1. Stosowana w Sądzie do 21 sierpnia 2018 r. praktyka dokonywania odpisów

należności z tytułu grzywien niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu
wykonywania lub obliczeniu zastępczych form jej wykonania była niezgodna
z zasadami określonymi przez Dyrektora Sądu w "Instrukcji". Zgodnie z § 16
ust. 1 "Instrukcji", sprawy dotyczące grzywien odpisanych i potrąceń z tytułu kary
ograniczenia wolności miały pozostawać na dotychczasowych urządzeniach
(kartach dłużników) do czasu wpłat przez dłużników lub odbycia kar zastępczych.
Wyjaśnienia Kierownika Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego, że praktykę
taką stosowały wszystkie sądy w obszarze właściwości Sądu Okręgowego
w Gdańsku, nie mogą stanowić uzasadnienia dla postępowania sprzecznego
z zasadami ustanowionymi przez Dyrektora Sądu w "Instrukcji".

(dowód: akta kontroli str. 1036, 1076-1086)
2. Należności w łącznej kwocie 416,1 tys. zł (73,1% próby należności) dotyczące

spraw 75 dłużników (ze 100 zbadanych) przypisane zostały po upływie 8 do 47
dni od daty otrzymania do wykonania akt z wydziału orzekającego,
tj. z naruszeniem zasady określonej w § 17 ust. 1 "Instrukcji", zgodnie z którą
kartę dłużnika zakłada się w terminie 7 dni od daty otrzymania akt do wykonania
z wydziału orzekającego. W aż 72 sprawach (ze 100 badanych) X Wydział
Wykonawczy otrzymał akta do wykonania w terminie od 15 dni do 109 dni
od daty uprawomocnienia orzeczenia.
Kierownik Sekretariatu X Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że przyczyny
opóźnień wynikały z nadmiaru obowiązków oraz przyjętej praktyki wprowadzania

30 Wyliczona na podstawie raportu NS OrGom "Należności według terminu płatności na dzień".
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spraw karnych i wykroczeniowych na zmianę blokami. Jako priorytetowe
traktowano księgowanie uiszczeń oraz wykonywanie innych pilnych czynności.

Opóźnienia w zakładaniu kart dłuźników w Księdze Należności Sądu powodują
nieuzasadnioną, zdaniem NIK, zwłokę w wysyłaniu wezwań do zapłaty i tym
samym (w razie nieuiszczenia należności) skróceniem czasu na podejmowanie
skutecznych działań egzekucyjnych, co ma szczególnie istotne znaczenie
w sprawach o wykroczenia31 i zasądzonych kosztów procesu32. NIK zwraca
uwagę, że opóźnienia te mogą również negatywnie wpływać na rzetelność sald
należności wykazywanych co kwartał w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu
dochodów budżetowych. Na przykład w przypadku kart dłużników 10/2018/00687
na kwotę 9.304,90 zł i 10/2018/01261 na kwotę 2.000,00 zł akta otrzymano
13 marca 2018 L i 21 czerwca 2018 r., a przypisu należności dokonano
odpowiednio 26 kwietnia 2018 r. i 27 lipca 2018 L, tj. po 44 i 36 dniach.
Opóźnienia miały wpływ na rzetelność sald należności wykazanych przez
Dyrektora Sądu w sprawozdaniach Rb-27 za I i II kwartał 2018 L

(dowód: akta kontroli str. 935-936,1030-1037,1076-1086)
3. Mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne, ponieważ nie

zapobiegły opisanym wyżej nieprawidłowościom. W"lnstrukcji" Dyrektor Sądu
nie określił terminu na przekazywanie do X Wydziału Wykonawczego akt
z wydziałów orzekających do wykonania, terminu, w jakim należy wysłać
dłużnikowi wezwanie do uiszczenia należności (na podstawie doręczenia którego
wyznaczany był faktyczny termin zapłaty należności), ani terminu odpisywania
należności z Księgi Należności. Ich określenie jest, w ocenie NIK, niezbędne dla
zapewnienia rzetelności sald należności wykazywanych co kwartał
w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu finansowego dochodów. Wyjaśnia
Dyrektora Sądu, że określanie w wydanej przez niego "Instrukcji" ww. terminów
nie należało do jego kompetencji, stoją w sprzeczności z obowiązkiem
wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach
publicznych33, który stanowi, że zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika
jednostki. Na podstawie § 3 ust. 7 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 grudnia 2012 L W sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych34,

do zadań dyrektorów sądu należy zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej
kontroli zarządczej w Sądzie w obszarach finansowym, gospodarczym, kontroli
finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
W zmienionej w trakcie kontroli NIK "Instrukcji" (z mocą obowiązywania od 11
marca 2019 L)35 Dyrektor Sądu nie uregulował ww. terminów. Zmiany dotyczyły
m.in. zobowiązania pracowników zajmujących się Księgą Należności
do dokonywania comiesięcznych przeglądów spraw czynnych i informowania
sędziego o stanie i biegu spraw oraz wykonanych czynnościach ponaglających
dłużników (§ 2 ust. 5) oraz wydłużenia termin zakładania kart dłużników
w Księdze Należności z 7 do 14 dni od dnia skierowania akt do wykonania

31 Zgodnie z art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618
ze zm.), w przypadku sprawo wykroczenia, orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu,
jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
32 Zgodnie z art. 641 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1987 ze zm.), prawo do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu przedawnia się z upływem
3 lat od dnia, kiedy należało je uiścić.
33 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
34 Dz.U. poz. 1476 ze zm.
35 Zarządzeniem Nr 3/2019 - Adm. 011-23/19 z dnia 8 marca 2019 r.
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Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

(§ 13). NIK zwraca uwagę, że zgodnie ze "Standardami kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych"36 (dalej: "Standardy kontroli zarządczej"),
procedury wewnętrzne, instrukcje i wytyczne stanowią dokumentację systemu
kontroli zarządczej (standard C.10), osobom zarządzającym i pracownikom
należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne
informacje potrzebne do realizacji zadań (standard 0.16) oraz efektywne
mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury
organizacyjnej jednostki (standard 0.17). W kontrolowanym obszarze
działalności Sądu dotyczy to zapewnienia braku nieuzasadnionej zwłoki
w przekazywaniu informacji o orzeczonych należnościach Skarbu Państwa
z wydziałów orzekających do X Wydziału Wykonawczego (w którym prowadzona
jest Księga Należności), a następnie do Oddziału Finansowego (w którym
prowadzone są księgi rachunkowe Sądu).

(dowód: akta kontroli str. 1040, 1050, 1076-1094, 1310-1318)
NIK ocenia pozytywnie realizację planu dochodów w 2018 r. Na podstawie badania
próby 7,1% dochodów stwierdzono, że zostały prawidłowo zaewidencjonowane,
a te uprzednio przypisane - wyegzekwowane. We wszystkich badanych 100
sprawach podjęto czynności egzekucyjne. Jednak w przypadku aż 75 dłużników
przypisu należności dokonano z naruszeniem terminu określonego w "Instrukcji".
Niezgodnie z "Instrukcją' dokonywano również odpisów z tytułu należności,
w przypadku których orzeczona została zastępcza forma ich wykonania.
2. Wydatki budżetowe
2.1. Wydatki Sądu w 2018 r. wyniosły 35.639,5 tys. zł, w tym 34.490,9 tys. zł
w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości (34.485,1 tys. zł w rozdziale 75502 Jednostki
sądownictwa powszechnego i 5,8 tys. zł w rozdziale 75595 Pozostała działalność)
i 1.148,6 tys. zł w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w całości
w rozdziale 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne). W porównaniu do 2017 r. (34.304,7 tys. zł) wydatki Sądu były wyższe
o 1.334,8 tys. zł (o 3,9%), głównie z powodu wyższych o 1.317,3 tys. zł (o 5,0%)
wydatków na wynagrodzenia i pochodne3?

Wydatki Sądu w 2018 r. stanowiły 99,98% planu po zmianach w kwocie
35.646,4 tys. zł. Plan wydatków Sądu na 2018 r. na podstawie 36 decyzji Dyrektora
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku został w trakcie roku zwiększony per saldo
o 1.767,4 tys. Zp8 (o 5,2%), w tym głównie (o 1.279,7 tys. zł, tj. 5,5%) plan wydatków
na wynagrodzenia39.Dodatkowe środki przekazane zostały m.in.: na sfinansowanie
wzrostu o 5,02% wynagrodzeń dla referendarzy i sędziów (19 lutego 2018 r.) oraz
wzrostu wynagrodzeń dla asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych
pracowników (27 lutego 2018 r.), w związku z przyznaniem dwóch etatów urzędnika
sądowego (21 lutego 2018 r. i 6 marca 2018 r.) oraz wypłatę nagród za realizację
zadań w 2018 r. dla Dyrektora Sądu i grupy urzędników, innych pracowników,
asystentów oraz kuratorów (29 listopada 2018 r. i 19 grudnia 2018 r.). W pozostałym
zakresie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zwiększył plan wydatków Sądu

36 ogłoszonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Di.Urz.MF.2009.15.84):
37 analizując wydatki łącznie w: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wyższe o 519,2 tys.
zł, lj. o 3,9%), § 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów
(wyższe o 686,6 tys. zł, lj. o 8,1%), § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyższe o 20,1 tys. zł,
lj. o 1,2%), § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (wyższe o 85,5 tys. zł, lj. o 3,6%) i § 4120
Składki na Fundusz Pracy (wyższe o 5,9 tys. zł, lj. o 2,1%).
38 zwiększony o 2.440,6 tys. zł i zmniejszony o 673,2 tys. zł
39 zwiększony został plan wydatków w §§ 4010 i 4030 o odpowiednio 1.090,7 tys. zł (o 8,5%)
i 337,8 tys. zł (o 3,4%), a zmniejszony w § 4040 o 148,8 tys. zł (o 8,1%).
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o 487,7 tys. zł w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb, w tym m.in.
o 176,0 tys. zł w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
na sfinansowanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.
Plan wydatków Sądu nie był w 2018 r. zwiększany środkami rezerw budżetu
państwa.

(dowód: akta kontroli str. 367-373, 436-452, 802-822,1221-1247)
Dyrektor Sądu dokonał przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 815,7 tys. zł. Wszystkie przeniesienia
dokonane zostały w obrębie jednego rozdziału (75502 Jednostki sądownictwa
powszechnego) i wyłącznie w grupie wydatków rzeczowych, tj. w ramach
kompetencji określonej dla dysponenta trzeciego stopnia w § 10 ust. 3
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności
inwestycyjnej sądów powszechnych4o.W wyniku tych zmian Dyrektor Sądu w trakcie
roku: istotnie zmniejszył plan wydatków w § 4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego (o 278,4 tys. zł, tj. o 14,7%), a zwiększył limity wydatków
w § 4300 Zakup usług pozostałych (o 474,5 tys. zł, tj. o 52,7%) i § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia (o 99,4 tys. zł, tj. 015,3%).
W 2018 r. Sąd nie planował i nie realizował wydatków majątkowych oraz wydatków
z budżetu środków europejskich.

(dowód: akta kontroli str. 374-409, 825-861, 866-881)

2.2. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki Sądu w 2018 r. wyniosły
1.752,3 tys. zł (4,9% wydatków ogółem) i zostały przeznaczone głównie (w 65,6%)
na wypłatę uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
(1.148,6 tys. zł w rozdziale 75312 w § 3110 Świadczenia spa/eczne). W porównaniu
do 2017 r. wydatki na ten cel były wyższe o 123,6 tys. zł (o 12,1%). Pozostałe
wydatki w tej grupie ekonomicznej (603,6 tys. zł) przeznaczone zostały głównie na
ryczałty dla kuratorów społecznych i zawodowych, zwrot kosztów przejazdu, diet
i noclegów świadków, biegłych, tłumaczy i ławników, a także zwrot utraconych przez
nich wynagrodzeń, rekompensaty pieniężne dla ławników za czas wykonywania
czynności w Sądzie (łącznie 571,1 tys. zł w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych). W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie
wydatków wynosiło 32,5 tys. zł (m.in. na refundację zakupu okularów i zakup wody
pitnej). W porównaniu do 2017 r. wydatki Sądu w § 3030 były niższe o 67,4 tys. zł
(o 10,6%), a w § 3020 wyższe o 15,2 tys. zł (o 87,2%).
Wydatki bieżące Sądu w 2018 r. wyniosły 33.887,3 tys. zł (tj. 95,1% wydatków
ogółem), w tym 27.474,9 tys. zł (81,1%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia
i pochodne pracowników Sądu41. Pozostałe wydatki bieżące Sądu (rzeczowe)
wyniosły 6.412,4 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. były niższe o 53,8 tys. zł (o 0,8%).
W ich strukturze najistotniejsze były wydatki w następujących paragrafach
klasyfikacji budżetowej42:
- 1.790,9 tys. zł w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

w tym m.in. 537,0 tys. zł z tytułu doręczania wezwań i innych pism, 519,7 tys. zł
tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, 309,5 tys. zł z tytułu

40 Dz. U. z 2012 L, pOZ. 1476
41 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.
42 według danych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z 2018 L i raportu GR55
("Raport zużycia budżetu") zawierającego wykonanie wydatków według poszczególnych pozycji
analitycznych w ramach danego paragrafu klasyfikacji budżetowej
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działalności biegłych sądowych i 175,2 tys. zł tytułem kosztów egzekucji
komorniczej,

- 1.445,2 tys. zł w § 4300 Zakup usług pozostałych, w tym m.in. 555,1 tys. zł za
świadczenie usług dozoru i ochrony obiektów, 356,1 tys. zł za usługi utrzymania
czystości, 134,1 tys. zł za świadczone na rzecz Sądu usługi informatyczne
i 130,2 tys. zł za usługi związane z archiwizacją,

- 999,7 tys. zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. 875,4 tys. zł
z tytułu wynagrodzenia biegłych, 59,7 tys. zł na wynagrodzenie tłumaczy
przysięgłych i 52,6 tys. zł na wynagrodzenie kuratorów zastępujących strony
w postępowaniu,

- 857,3 tys. zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. 229,6 tys. zł
na zakup papieru, materiałów papierniczych, druków i wyposażenia biur,
188,1 tys. zł na programy i licencje, 152,3 tys. zł na zakup tuszu i tonerów
do urządzeń kopiujących i drukujących, 134,8 tys. zł na zakup sprzętu
i akcesoriów komputerowych i 93,5 tys. zł na zakup mebli, środków czystości
i materiałów ogólnogospodarczych.

W porównaniu do 2017 r. niższe wydatki zrealizowano m.in. w § 4610 Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego (o 362,3 tys. zł, tj. o 16,8%). Istotnie
wyższe były natomiast wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych (o 257,7 tys. zł,
tj. 021,7%) i w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (o 207,7 tys. zł, tj. 032,0%).
Na wyższe wydatki w § 4300 wpłynęły m.in. wyższe o 84,1 tys. zł (o 182,8%)
wydatki na usługi archiwizacji, o 66,6 tys. zł (o 98,5%) wydatki na usługi
informatyczne i o 68,3 tys. zł (o 14,0%) wydatki na dozór i ochronę. Wzrost
wydatków w § 4210 wynikał głównie z wyższych o 118,0 tys. zł (o 168,4%)
wydatków na programy i licencje oraz o 45,9 tys. zł (o 25,9%) wydatków na zakup
papieru, materiałów papierniczych,druków i wyposażenia biur.

(dowód: akta kontroli str. 416-431, 519-531)
W 2018 r. Dyrektor Sądu nie zawierał umów zleceń z osobami fizycznymi lub
agencjami pracy tymczasowej na wykonywanie zadań podstawowych
i pomocniczych Sądu na okres równy lub dłuższy niż sześć miesięcy (w tym również
powtarzanych nieprzerwanie przez taki okres).

(dowód: akta kontroli str. 410-415)
2.3. Przeciętne zatrudnieniew Sądzie w 2018 r. wynosiło 298 osób43 i w porównaniu
do 2017 r. było wyższe o dwie osoby. W strukturze przeciętnego zatrudnienia
w Sądzie44 59,0% stanowili pracownicy nie objęci mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń (status 01 -176 osób), 20,1% sędziowie (status 10 - 60 osób), 8,9%
sądowi kuratorzy zawodowi (status 05 - 27 osób), 7,2% asystenci sędziów (status
18 - 21 osób), a 4,8% referendarze sądowi (status 17 - 14 osób). Stan zatrudnienia
na koniec 2018 r. wynosił 299 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. był
niższy o dwie osoby.

Według sprawozdania Rb-70 za IV kwartał 2018 r.45 wydatki na wynagrodzenia
wyniosły 24.727,6 tys. zł (100% planu po zmianach) i były zgodne z wykonaniem
wydatków w §§ 4010, 4030 i 4040. W porównaniu do 2017 r. (23.501,7 tys. zł)
wzrosły o 1.225,9 tys. zł (o 5,2%), w tym wydatki na wynagrodzenia sędziów
o 700,7 tys. zł (o 7,7%) i referendarzy sądowych o 221,7 tys. zł (o 14,3%).

43 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych po zaokrągleniu do jednej osoby
44 według statusów określonych w § 17 pkt 7 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych
w zakresie budżetu państwa stanowiącej zał. nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 ze zm.)
45 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach obejmujące okres od początku roku do 31 grudnia
2018 r.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego
pełnozatrudnionego wyniosło 6.918,36 zł, a według poszczególnych statusów
zatrudnienia: 4.543,52 zł dla pracowników nie objętych mnożnikowym systemem
wynagrodzeń, 7.633,99 zł dla sądowych kuratorów zawodowych, 13.604,85 zł dla
sędziów, 10.323,51 zł dla referendarzy sądowych i 4.521,83 zł dla asystentów
sędziów. W porównaniu do 2017 r. (6.625,64 zł) było wyższe o 292,72 zł (o 4,4%),
w tym o 1.074,17 zł (o 8,6%) w grupie sędziów i o 459,32 zł (o 6,4%) w grupie
sądowych kuratorów zawodowych.

(dowód: akta kontroli str. 454-455, 865)

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że wzrost wydatków na wynagrodzenia we wszystkich
grupach zawodowych był wynikiem zwiększenia planu przez jednostki nadrzędne.

(dowód: akta kontroli str. 1047)

2.4. Zobowiązania Sądu na koniec 2018 r. wyniosły 2.098,7 tys. zł i były niższe
o 2,1% (o 44,2 tys. zł) od wykazanych na koniec 2017 r. (2.142,8 tys. zł). Sąd
posiadał zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
z pochodnymi (1.965,8 tys. zł), zrealizowanych w 2018 r. dostaw i usług
(79,9 tys. zł), rozliczenia kosztów postępowania sądowego (38,0 tys. zł) i podróży
służbowych (9,8 tys. zł) oraz różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych
(5,2 tys. zł). Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

(dowód: akta kontroli str. 436-439, 862-864)

2.5. Badanie próby wydatków Sądu w kwocie 2.238,0 tys. zł46 (6,3% wydatków
ogółem Sądu w 2018 r. i 38,8% populacji ocenianej w kwocie 5.761,6 tys. zł47)

wykazało, że zostały zrealizowane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym
Sądu. Wszystkie zbadane tytuły wydatków były celowe z punktu widzenia
działalności Sądu, a ich wysokości wynikały z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
postanowień Sądu lub (w jednym przypadku) z decyzji Prezydenta Miasta Gdyni.
Nie stwierdzono przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań skutkującego
naliczeniem i zapłatą odsetek lub kar umownych. W przypadku trzech tytułów
wylosowanych wydatków (usługi dozoru i ochrony obiektu Sądu, sprzątania
i konserwacji pomieszczeń Sądu oraz malowania wybranych pomieszczeń Sądu)
wykonawcy wybrani zostali w trybie przetargu nieograniczonego. W pozostałych
wydatków na dostawy i usługi wybór wykonawców poprzedzony został rozeznaniem
rynku na podstawie pisemnych zapytań ofertowych. Wydatki na zakup usług
pocztowych, z tytułu dostawy papieru kserograficznego, sześciu drukarek,
10 komputerów stacjonarnych i 48 monitorów oraz 350 licencji programu
antywirusowego poniesione zostały przez Sąd w ramach Centralnego Systemu
Zakupów dla sądownictwa powszechnego.

(dowód: akta kontroli str. 888-899)

46 Wydatki zrealizowane na podstawie 243 dowodów księgowych, w tym: 70 na kwotę 758,2 tys. zł
dobranych losowo (z zastosowaniem metody monetarnej MUS uwzględniającej prawdopodobieństwo
wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji przy założeniu progu istotności na poziomie 2,0%
populacji ocenianej. istotności wykonawczej wynoszącej 0,75 progu istotności i ryzyka statystycznego
na poziomie 27,0%) i 173 na kwotę 1.479,8 tys. zł dobranych celowo (w tym 30 na kwotę 1.135,6
tys. zł wyłączonych przed losowaniem ze względu na relatywnie wysokie jednostkowe wartości i 143
na kwotę 344,2 tys. zł dotyczących rozliczenia w 2018 r. umów dotyczących badanych trzech
postępowań o udzielenie zamówień publicznych).
47 Populację ocenianą stanowiły wydatki Sądu pomniejszone o wynagrodzenia osobowe
z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dowody księgowe dotyczące
wydatków o jednostkowej o wartości poniżej 500 zł. Doboru próby dokonano spośród 1.732 dowodów
księgowych stanowiących podstawę dokonania wydatków na kwotę 5.761,8 tys. zł.
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2.6. Plan zamówień publicznych Sądu na 2018 r. zawierał trzy zamOWlenla
i zamieszczony został na stronie intemetowej Sądu z zachowaniem terminu
określonego wart. 13a ust. 1 ustawy PZP. Wartość szacunkowa przedmiotu
jednego z nich48 przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której
mowa wart. 4 pkt 8 ustawy PZP (dalej: ,,30tys. euro"), a dwóch49 nie przekraczała.
Dla zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro wskazano przewidywane tryby ich
udzielenia, poprzez przywołanie nazw trybów określonych w ustawie PZP,
tj. odpowiednio zapytanie o cenę i przetarg nieograniczony. Z uwagi na wartość tych
zamówień, nie powinny one być ujmowane w Planie udostępnianym na podstawie
art. 13a ust. 1 ustawy PZP lub ujmowane z precyzyjnym wskazaniem, iż stanowią
zamówienia podprogowe, poniżej 30 tys. euro, do których nie stosuje się ustawy
PZP.

(dowód: akta kontroli str. 301-304)
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018 r. sporządzono zgodnie
ze wzorem ZP-SR określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r.SO i przekazano Prezesowi PZP w terminie
określonym wart. 98 ust. 2 ustawy PZP. W sprawozdaniu tym prawidłowo wykazano
jedno postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
w wyniku którego w 2018 r. wybrany został wykonawca usług sprzątania
i konserwacji pomieszczeń Sądu wraz z korytarzami i utrzymania czystości
na terenach zewnętrznych Sądu w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września
2020 r. Wartość brutto udzielonego w dniu 25 września 2018 r. zamówienia wynosiła
633,2 tys. zł (netto 525,6 tys. zł). Wydatki w 2018 r. wynosiły 79,1 tys. zł.
Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z procedurą określoną w ustawie
PZP. Protokół z przedmiotowego postępowania nie zawierał niektórych
wymaganych informacji lub zawierał informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. 21-28, 74-86,1367-1373)

W Sądzie obowiązywał "Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień,
których wartość nie przekracza wy'rażonej w złotych równowartości 30 tys. euro"51
(dalej: "Regulamin"). Zasady w nim określone nie obowiązywały w przypadku
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości netto poniżej 25 tys. zł.
Według rocznego sprawozdania o zamówieniach w 2018 r., wartość zamówień
udzielonych z wyłączeniem procedur określonych w ustawie PZP wynosiła
1.072,6 tys. zł i obejmowała 112 pozycji wydatków. Szczegółowym badaniem objęto
prawidłowość wyboru wykonawców w dwóch postępowaniach o udzielenie
zamówień skutkujących wydatkami w kwocie 260,3 tys. zł, w tym wykonawcy usługi
malowania pomieszczeń w budynku Sądu (127,3 tys. zł) i dostawców tonerów
i bębnów do drukarek (133,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 161-165, 1367-1373)
Wykonawca usługi malowania pomieszczeń w budynku Sądu wybrany został
według procedur określonych w ustawie PZP (w trybie przetargu nieograniczonego),
pomimo tego, że oszacowana wartość przedmiotu zamówienia wynosiła netto
15,9 tys. euro. Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 127,3 tys. zł. Dyrektor

48 .Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu wraz z korytarzami, utrzymanie czystości
na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i
korytarzach w budynkach Sądu· (633 tys. zł)
49 .Remont korytarzy i niski i wysoki parter w budynku Sądu· (131 tys. zł) i .Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących· (150 tys. zł).
50 w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru
oraz sposobu przekazywania Dz.U. poz. 2038.
51 wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni Nr 1 z dnia 31 marca 2014 r.
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Ustalone
nieprawidłowości

Sądu wyjaśnił, że podjął taką decyzję w celu zwiększenia zasięgu ogłoszenia
o zamówieniu poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Podjęte przez Sąd dwie próby udzielenia zamówienia na zasadach określonych
w "Regulaminie" zakończyły się unieważnieniem z uwagi na brak ofert
lub otrzymaniem ofert przekraczających możliwości finansowe Sądu.
Nie kwestionując decyzji Dyrektora Sądu, NIK zwraca uwagę, że w specyfikacji
istotnych warunków badanego zamówienia zamieszczono wszystkie informacje
wymagane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym
również o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej określonych
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, które de facto uczestnikom
postępowania nie przysługiwały ze względu fakt, że szacunkowa wartość
przedmiotu postępowania była niższa od 30 tys. euro.

(dowód: akta kontroli str. 7-160)
Postępowanie na wybór dostawców tonerów i bębnów do drukarek użytkowanych
w Sądzie na 2018 r. przeprowadzone zostało na podstawie "Regulaminu". Wartość
zamówienia oszacowana została 29 listopada 2017 r. na kwotę netto 26,3 tys. zł na
podstawie dotychczasowego zużycia. W szacunku nie uwzględniono planowanej
liczby dostaw tego samego rodzaju oraz zmian ilościowych zamawianego towaru.
Postępowanie zostało wszczęte 1 grudnia 2017 r. poprzez wysłanie zapytań
cenowych do siedmiu firm. Sąd umożliwił składanie ofert w łącznie 25 częściach.
W terminie wpłynęło sześć ofert. Zamówienia udzielono 2 stycznia 2018 r. sześciu
wykonawcom. W przypadku jednej z 25 części wybrana została oferta, która nie
spełniała definicji najkorzystniejszej. Cena zaproponowana dla trzeciej z 25 części
wynikająca z wybranej oferty (2.453,85 zł) była druga w kolejności według kryterium
najniższej ceny i o 147,60 zł wyższa od ceny najniższej z innej oferty dla tej części
(2.306,25 zł). W przypadku pozostałych 24 części zamówienia wybrane zostały
oferty z najniższymi cenami.

(dowód: akta kontroli str.166-350, 356-357)

W działalności Sądu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
1. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z 17 pażdziernika 2018 r. (PN 3/2018), dotyczącego wyboru
wykonawcy usług sprzątania i konserwacji pomieszczeń Sądu w okresie od
1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., został sporządzony nierzeteinie,
ponieważ niektóre informacje w nim udokumentowane były niezgodne ze stanem
faktycznym (data otwarcia ofert, kwota, jaką Sąd podał bezpośrednio przed
otwarciem ofert oraz numer, pod jakim widniało w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu). W protokole nie wypełniono ponadto
wymaganych informacji dotyczących środków ochrony prawnej. Skutkowało to
sporządzeniem i zatwierdzeniem protokołu niespełniającego wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego52.

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że błędy i braki w Protokole wynikają z omyłek pracownika
sporządzającego dokument. W ocenie NIK, wyjaśnienia Dyrektora nie uzasadniają
braku należytej staranności przy sporządzaniu i zatwierdzaniu Protokołu.

(dowód: akta kontroli str. 7-70)

52 Dz. U. z 2016 r. poz. 1128
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2. W postępowaniu na wybór dostawców tonerów i bębnów do drukarek na 2018 r.
w przypadku jednej z 25 części zamówienia wybrana została druga w kolejności
oferta według kryterium najniższej ceny. Oferta wybrana była o 147,60 zł wyższa od
oferty najkorzystniejszej.Wpłynęło to na wyższe wydatki w 2018 L w § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia o 108,24 zł, tj. o 0,1%. Działaniem tym naruszono art. 44
ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi m.in., że wydatki powinny
być dokonywane w sposób oszczędny.
Wyjaśnienia Dyrektora Sądu, że wynikało to z pomyłki i niedopatrzenia pracownika
oceniającego oferty nie mogą stanowić uzasadnienia dla braku dostatecznego
nadzoru przy zatwierdzaniuwyboru ofert.

(dowód: akta kontroli str. 63-68,161-243)
3. Szacując wartość zamówienia na dostawę w 2018 r. tonerów i bębnów do
drukarek na kwotę netto 26,8 tys. euro nie dochowano należytej staranności
wymaganej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ nie podjęto
wszystkich niezbędnych działań mających na celu ustalenie czy, kiedy i w jakiej
ilości zostaną dostarczone do Sądu drukarki w odpowiedzi na zapotrzebowanie
zgłaszane w 2017 L do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jako podstawę ustalenia
szacunkowej wartości przyjęto tylko zużycie tonerów i bębnów w 2017 r.
Niepozyskanie informacji o wyniku postępowań prowadzonych przez Sąd
Apelacyjny w 2017 r. na zakup m.in. zamówionych przez Sąd nowych drukarek
wpłynęło na nieprawidłowe, w ocenie NIK, oszacowanie wartości zamówienia, tj.
nieustalenie planowanej liczby dostaw tego samego rodzaju oraz zmian ilościowych
zamawianego towaru.
Ustalający wartość szacunkową przedmiotu zamówienia Kierownik Oddziału
Gospodarczegowyjaśnił m.in., że nie uznał za celowe ustalenie, na jakim etapie jest
postępowanie prowadzone przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Z wyjaśnień
Dyrektora Sądu wynika, że do dnia, w którym Kierownik Oddziału Gospodarczego
oszacował wartość przedmiotowego zamówienia (tj. 29 listopada 2017 r.) nie
otrzymał z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku informacji o rozstrzygnięciu
prowadzonegopostępowania.

Wyjaśnienia te, zdaniem NIK, nie mogą stanowić uzasadnienia dla braku inicjatywy
w uzyskaniu wiedzy niezbędnej do rzetelnego oszacowania wartości zamówienia,
a w konsekwencji ustalenia, czy zachodzi obowiązek zastosowania procedur PZP.
Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku na
dostawę m.in. drukarek dla Sądu odbyło się 20 listopada 2017 L, tj. 9 dni przed
oszacowaniem zamówienia na dostawę tonerów i bębnów do drukarek. Sąd
wiedząc o złożonym wcześniej zapotrzebowaniu na te drukarki, szacując wartość
zamówienia, nie podjął działań zmierzających do pozyskania informacji na jakim
etapie jest postępowanie prowadzone przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
Niepodjęcie przez Sąd wyżej opisanych działań świadczą o niedołożeniu należytej
staranności wymaganej art. 32 ust. 1 PZP.
Dyrektor Sądu wyjaśnił, że nie unieważnił wszczętego postępowania w trybie
"Regulaminu"z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy Sądu.
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Nieuzyskanie powyższej informacji
skutkowało wszczęciem postępowania, które prowadzono w trybie ustalonym na
podstawie błędnie dokonanego szacunku. Skutkowało to wszczęciem dwóch
postępowań na dostawy tego samego rodzaju, które zakończyły się udzieleniem
zamówienia w trybie "Regulaminu"o wartości netto 40,8 tys. euro.

(dowód: akta kontroli str. 161-359)
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Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

4. Wykonawca usługi malowania pomieszczeń w budynku Sądu wybrany został
według procedur określonych w ustawie PZP (w trybie przetargu nieograniczonego),
pomimo tego, że oszacowana wartość przedmiotu zamówienia wynosiła netto
15,9 tys. euro (wartość udzielonego zamówienia wynosiła 127,3 tys. zł). Zgodnie
z art. 4 pkt 8 PZP, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Ponadto
obowiązujący w Sądzie "Regulamin" dotyczący udzielania zamówień o wartości
nieprzekraczającej 30 tys. euro nie uprawniał Sądu do stosowania trybów udzielania
zamówień wskazanych w ustawie PZP. "Regulamin" określał inne niż opisane
w PZP tryby postępowania, których obowiązek stosowania dotyczył zamówień
o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.
Dyrektor Sądu wyjaśnił, że podjął taką decyzję w celu zwiększenia zasięgu
ogłoszenia o zamówieniu poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Podjęte przez Sąd dwie próby udzielenia zamówienia na zasadach
określonych w "Regulaminie" zakończyły się unieważnieniem z uwagi na brak ofert
lub otrzymaniem ofert przekraczających możliwości finansowe Sądu.
NIK zwraca uwagę, że wskazany przez Dyrektora cel mógł Sąd osiągnąć realizując
uprawnienie wynikające z art. 11 ust. 5 PZP, tj. udostępnić ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, bez stosowania pozostałych przepisów ustawy.
Skutkiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na malowanie
pomieszczeń budynku Sądu w trybie przetargu nieograniczonego było
udostępnienie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zawierającej wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wśród nich znalazła się wymagana art. 36 ust. 1 pkt
17 PZP, o możliwości skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej
określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, które de facto
uczestnikom postępowania nie przysługiwały ze względu fakt, że szacunkowa
wartość przedmiotu postępowania była niższa od 30 tys. euro.

(dowód: akta kontroli str. 63-68, 73-160)

NIK ocenia pozytywnie wykonanie planu wydatków w 2018 r. Badanie próby 6,3%
wykazało, że celowe z punktu widzenia działalności Sądu i zostały zrealizowane do
wysokości kwot ujętych w planie finansowym. Zastrzeżenia NIK dotyczyły wykazaniu
w planie zamówień publicznych planowanych postępowań także poniżej progu
30 tys. euro, rzetelności oszacowania wartości zamówienia na dostawę tonerów
i bębnów w 2018 r., wyborze oferty (w jednej z 25 części) niespełniającej kryterium
najkorzystniejszej, prawidłowości wyboru procedury udzielania zamówień
publicznych i brak rzetelności przy sporządzaniu protokołu z badanego
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Sprawozdawczość

3.1. 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.
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Podpisane przez Dyrektora Sądu i Główną Księgową Sądu sprawozdania zostały
sporządzone w formach i przekazane w terminach określonych w - odpowiednio -
rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej53, rozporządzeniu
w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym54 oraz rozporządzeniu
w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych55. Sprawozdania
sporządzone zostały rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym,
z wyjątkiem danych wykazanych w:
- Rb-27 w kolumnach 7 "Należności" i 11 "Należności pozostałe do zapłaty",

ze względu na nieprawidłowość opisaną w punkcie 1 w sekcji "stwierdzone
nieprawidłowości" w obszarze "Dochody budżetowe" (podpunkt 1.2),

- Rb-28 w kolumnie 8 "Wykonanie wydatków" na kwotę 52,1 tys. zł (i odpowiednio
również w kolumnach 6 "Plan po zmianach" i 7 "Zaangażowanie")
w nieprawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Kwoty wykazane w badanych sprawozdaniach Sądu były zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej, z wyjątkiem kwot wykazanych w sprawozdaniu
Rb-27 w kolumnie 12 "Zaległości netto" i w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4
"należności wymagalne" (2.611,6 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 456-464, 667-697, 823-824,1099-1112,1248-1309)

3.2. Księgi rachunkowe w Sądzie w 2018 r. prowadzone były w Oddziale
Finansowym Sądu z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości
i Kadr SAP ERP R13(dalej: "ZSRK"), w ramach którego funkcjonowało 11 modułów,
w tym m.in. moduły FM "rachunkowość budżetowa" i FI "rachunkowość
finansowa"56. Administrowanie systemem ZSRK odbywało się na szczeblu
centralnym, w tym również w zakresie określania zakresu syntetycznych
i analitycznych kont księgowych. Sumy obrotów dziennika dokumentów
i zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej na dzień 31 grudnia 2018 r. były
zgodne. W Sądzie dostępny był podręcznik "Rola rewidenta"57, w którym
zaprezentowane zostały zdefiniowane w systemie SAP transakcje, służące
do weryfikacji poszczególnych pozycji w sprawozdaniach Rb-23, Rb-27 (z wyjątkiem
kolumny 12 "zaległości netto") i Rb-28 z zapisami w księgach rachunkowych Sądu.
Na przykład transakcja GR55 ("Raport zużycia budżetu") umożliwiała weryfikację
wykonanych dochodów i wydatków według poszczególnych paragrafów klasyfikacji
budżetowej. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej
prowadzona była na kontach korespondujących z kontem rachunku bieżącego
Sądu. Sposób taki został dopuszczony w opisie do konta 130 - "Rachunek bieżący
jednostki" zawartym w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości58.
(dowód: akta kontroli str. 456-492, 665-666, 698-711, 723-801, 885-887, 1113-1220)

53 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 ze zm.).
54 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. Nr 1793 ze zm.).
55 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).
56 § 1 ust. 2 .Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Sądzie·
stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21F/2018 Dyrektora Sądu z dnia 2 stycznia 2018 r.
57 Wydany dla zespołu Kontroli Sądu Apelacyjnego w Łodzi (wersja 1.2 z 7 czerwca 2017 r.)
58 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.)
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Użytkowana w X Wydziale Wykonawczym aplikacja NS OrGom (w której
prowadzona była Księga Należności) była zintegrowana z system ZSRK i posiadała
funkcje pozwalające na automatyczną wymianę danych pomiędzy tymi systemami,
w tym wysyłanie zarejestrowanych w Księdze Należności przypisów i odpisów oraz
księgowanie uiszczeń na kartach dłużników w NS OrGom. Osoba upoważniona
w Oddziale Finansowym z częstotliwością miesięczną (do 10-g0 każdego miesiąca)
uzgadniała zgodność zapisów księgowych w module finansowo-księgowym w ZSRK
według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej (odpowiednia analityka do
konta 221) z ewidencją na kartach dłużników w NS OrGom w zakresie należności
pozostałych do zapłaty i uiszczeń w danym okresie sprawozdawczym. Dyrektor
Sądu wyjaśnił, że ze względu na automatyczne przenoszenie danych między
systemami występowanie różnic miało charakter incydentalny i było korygowane
poprzez wprowadzane ręcznie przeksięgowania.

(dowód: akta kontroli str. 646-647)
3.3. Należności sądowe wymagalne w dniu, w którym orzeczenia Sądu w tej kwestii
stały się prawomocne były prawidłowo przypisywane w Sądzie na koncie 22106 -
"Należności z tytułu dochodów budżetowych - Księga Należności Sądowych".
Pierwotne terminy ich płatności (wyznaczane na podstawie doręczenia wezwań do
zapłaty lub uznania ich za doręczone) przypadały wokresie krótszym niż
12 miesięcy od dnia bilansowego. Rozłożenie zapłaty należności na raty
z ustalonymi nowymi terminami płatności, obejmującymi okres dłuższy niż
12 miesięcy od dnia bilansowego, nie skutkowało ich przeksięgowaniem na kontro
226 - "Długoterminowe należności budżetowe". W Zakładowym Planie Kont Sądu
nie występowało konto 226, a użytkownicy ZSRK w Sądzie nie posiadali uprawnień
do wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym systemie59. Na koniec 2018 r.
w przypadku 43 kart dłużników (odpowiadających należnościom sądowym w kwocie
249,9 tys. zł) data zapłaty ostatniej raty przypadała na lata 2020-2021. W trakcie
kontroli Dyrektor Sądu nie ustalił, ile według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiło
saldo należności rozłożonych na raty, w przypadku których terminy płatności były
dłuższe niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

(dowód: akta kontroli str. 629-639, 1060-1062)
Nie można uznać wyjaśnień Dyrektora Sądu, który wskazywał na interpretację
wynikającą z pisma Ministra Sprawiedliwości nr DB III 0307/07 z 5 lutego 2007 r.
jako podstawę kwalifikowania do należności krótkoterminowych również należności
sądowych rozłożonych na raty na okresy dłuższe niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego. Konkluzja wynikająca z ww. pisma, na którą powołuje się Dyrektor
Sądu, oparta jest na nieobowiązującym od 31 lipca 2010 r. 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 publicznych6o.

(dowód: akta kontroli str. 657-661)
3.4. Na podstawie § 40 obowiązującej w 2018 r. u1nstrukcji"Główna Księgowa Sądu
(lub osoba przez nią upoważniona) zobowiązana była do sprawowania nadzoru nad
prawidłowością prowadzenia ewidencji należności sądowych oraz
do przeprowadzania jej kontroli co najmniej dwa razy w roku. W 2018 r. kontrole
takie nie zostały przeprowadzone. Główna Księgowa Sądu (zatrudniona na tym

59 W trakcie kontroli (20 lutego 2019 r.) Główna Księgowa uzyskała od "helpdeskzsrk" informację,
że system jest centralny i zakładaniem kont zajmują się wyłącznie administratorzy.
60 Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 ze zm.
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stanowisku od 2 listopada 2017 r.) wyjaśniła, że o "Instrukcji" i wynikających z niej
obowiązkach dowiedziała się w trakcie kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 1027, 1086)

W zmienionej w trakcie kontroli NIK "Instrukcji" (z mocą obowiązywania od 11 marca
2019 r.)61Dyrektor Sądu usunął postanowienia o obowiązku przeprowadzania przez
Głównego Księgowego co najmniej dwa razy w roku kontroli prawidłowości
ewidencji należności sądowych. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji
należności sądowych i terminowością dokonywania przypisów powierzył
Przewodniczącemu X Wydziału Wykonawczego (§ 24). Główny Księgowy
(lub osoba do tego uprawniona) zobowiązany został do sprawowania nadzoru nad
terminowością przekazywania informacji do Oddziału Finansowego (§ 25).

(dowód: akta kontroli str. 1087-1094)
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w Sądzie, Dyrektor Sądu nie sporządzał
korekt badanych sprawozdań.

(dowód: akta kontroli str. 1095-1098, 1039, 1046)
W działalności Sądu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
1. Dyrektor Sądu od 22 sierpnia 2018 r. nie podjął skutecznych działań w celu

spowodowania korekty stanu należności Sądu o te przypisy, które do tego dnia
były odpisywane wbrew zasadom wynikającym z "Instrukcji". Niepodjęcie takich
działań skutkowało wykazaniem w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania
planu dochodów budżetowych zaniżonego stanu należności Skarbu Państwa
i w konsekwencji naruszeniem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej62,
zgodnie z którym kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania
rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym.
Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 sierpnia 2018 r. zostały
zadekretowane w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku do wszystkich dyrektorów
sądów okręgowych i rejonowych. Dyrektor Sądu przekazał ww. wytyczne
Głównej Księgowej Sądu, która wyjaśniła, że nie podejmowała żadnych działań,
ponieważ uznała je za adresowane do X Wydziału Wykonawczego, w którym
prowadzona była Księga Należności. Kierownik Sekretariatu X Wydziału
Wykonawczego wyjaśniła, że nie zasugerowano, by w związku z ww. wytycznymi
dokonać korekty przypisów w Księdze Należności. Wyjaśniła, że ustalenie salda
należności sądowych odpisanych do 22 sierpnia 2018 r. przed zakończeniem
wykonywania orzeczonych form zastępczych nie jest możliwe w sposób
automatyczny.

(dowód: akta kontroli str. 719-722,1051,1054-1059,1076-1086)
NIK zwraca uwagę, że wytyczne z 21 sierpnia 2018 r. wydane zostały w celu
ujednolicenia prezentacji należności Skarbu Państwa w sprawozdawczości
budżetowej i finansowej sądów. Nie podjęcie przez Dyrektora Sądu działań
w celu skorygowania salda należności Sądu spowodowało, że cel ten nie został
osiągnięty, ponieważ np. na dzień 31 grudnia 2018 r. 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. Kierując
się zasadą określoną wart. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w celu rzetelnego
i jasnego przedstawienia sytuacji Sąd mógł, ze skutkiem od pierwszego dnia

61 Zarządzeniem Nr 3/2019 - Adm. 011-23/19 z dnia 8 marca 2019 r.
62 OZ.U. poz. 109 ze zm.
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roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas
stosowane rozwiązania na inne.

(dowód: akta kontroli str. 719-722,1025-1027)
2. Wydatek w kwocie 6,0 tys. zł z tytułu zapłaty za uczestnictwo pracownika Sądu

w szkoleniu Dyrektor Sądu zatwierdził do wypłaty w § 4300 Zakup usług
pozostałych zamiast w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej, a wydatki w kwocie 46,1 tys. zł z tytułu zakupu usługi
opieki autorskiej nad użytkowanym przez Sąd oprogramowaniem w § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia zamiast w § 4300 Zakup usług pozostałych,
tj. z naruszeniem zasad określonych w załączniku nr 4 "Klasyfikacja
paragrafów wydatków i środków" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych63.

Skutkowało to nieprawidłową prezentacją struktury wydatków Sądu w trzech
paragrafach: w § 4210 (wydatki zawyżone 046,1 tys. zł, tj. o 5,4%), § 4300
Zakup usług pozostałych (wydatki zaniżone o 40,1 tys. zł, tj. o 2,8%) i § 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki
zaniżone o 6,0 tys. zł, tj. o 14,8%).

Z wyjaśnień Dyrektora Sądu wynikało, że nieprawidłowe zaklasyfikowanie
wymienionych wydatków wynikało z jego błędnych decyzji, w tym również
błędnej interpretacji zapisów w umowy, na podstawie której Sąd zakupił usługi
informatyczne.

(dowód: akta kontroli str. 900-934, 1039, 1045-1046)
3. Salda w kolumnie 12 "zaległości netto" w rocznym sprawozdaniu Rb-27

za 2018 r. (łącznie 2.611,6 tys. zł) nie wynikały z ewidencji księgowej, pomimo
tego, że zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości
budżetowej, kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi
z niej wynikającymi. Salda wpisane zostały do sprawozdań ręcznie w Oddziale
Finansowym. Ich żródłem była pisemna informacja o realizacji należności
sądowych na koniec 2018 r. sporządzona przez X Wydział Wykonawczy w dniu
7 stycznia 2019 r. Informacja ta wygenerowana została z aplikacji NS OrGom
w postaci zdefiniowanego zestawienia. W wyniku dwukrotnej weryfikacji
prawidłowości tych sald według na dzień 31 grudnia 2018 r. (w dniach 21 lutego
2019 r. i 7 marca 2019 r.) stwierdzono wyższe salda (odpowiednio 2.657,7 tys. zł
i 2.662,8 tys. zł), pomimo tego, że dziennik Należności Sądowych został
zamknięty w X Wydziale Wykonawczymw dniu 7 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 642, 665-666, 938,1055-1058,1063-1064)

W trakcie kontroli NIK Dyrektor Sądu występował z zapytaniami do dostawcy
oprogramowania NS OrGom o przyczyny rozbieżności, w tym o wyjaśnienie
kryteriów, według których system wylicza saldo "należności wymagalne"
(wykazywane potem w Rb-N w pozycji N4 i w Rb-27 w kolumnie "zaległości
netto"). Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że wysokość omawianego salda
"zaległości netto" była uzależniona od tego, kiedy odnotowane zostały daty
doręczenia wezwań (lub daty uznania ich za doręczone). Na ich podstawie
automatycznie (plus 30 dni) były wyliczane terminy płatności. Po ich upływie
nieuiszczone należności automatycznie kwalifikowane były do kategorii
"zaległości netto". W przypadku należności rozłożonych na raty ustawienia
aplikacji NS OrGom zostały dla Sądu z góry (domyślnie) skonfigurowane w taki
sposób, że uchybienie przez dłużnika terminowi płatności lub ustalonej

63 OZ.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.
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wysokości choćby jednej raty skutkowało zakwalifikowaniem całości jako
natychmiast płatnej.

(dowód: akta kontroli str. 547-575, 656, 999-1013,1051)

Główna Księgowa wyjaśniła, że na analogiczne rozbieżności zwróciła uwagę już
na koniec I kwartału 2018 r. i podjęła wtedy próbę ich wyjaśnienia, jednak przez
nadmiar obowiązków faktycznych przyczyn nie ustaliła. NIK zwraca uwagę,
że zgodnie z art. 54 ust. 7 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji
swoich zadań główny księgowy ma prawo żądać od kierowników innych komórek
organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych
informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących żródłem tych informacji i wyjaśnień.
Ponieważ dane uzyskiwane w trakcie kontroli z aplikacji NS OrGom o saldzie
należności, których termin zapłaty minął, były niestabilne, a Dyrektor Sądu
do czasu zakończenia kontroli nie spowodował odpowiednich zmian w NS
OrGom, NIK odstąpiła od wyrażenia opinii o wiarygodności odpowiednich sald
należności wykazanych w Rb-27 i Rb-N.

(dowód: akta kontroli str. 1054-1059)

4. Główna Księgowa Sądu nie przeprowadziła w 2018 r. co najmniej dwóch
wymaganych kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji należności sądowych
w X Wydziale Wykonawczym w zakresie m.in. prawidłowości wykazywania w niej
kwot na podstawie odpowiednich dokumentów. Obowiązek taki wynikał z § 40
"Instrukcji", o której obowiązywaniu Główna Księgowa - jak wyjaśniła - nie
wiedziała. Dyrektor Sądu wyjaśnił, że nie przekazał Głównej Księgowej
"Instrukcji", ani upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, ponieważ stał
na stanowisku, że wszystkie czynności związane z należnościami sądowymi
pozostają w gestii X Wydziału Wykonawczego.

(dowód: akta kontroli str. 1027, 1050-1051, 1054-1059, 1076-1094)

W ocenie NIK, Dyrektor Sądu nie tylko nie respektował ustanowionych przez
siebie procedur kontroli zarządczej, ale także nie spełnił w omawianym
przypadku jednego ze standardów kontroli zarządczej, zgodnie z którym
pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz
rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań (standard D.16).
Zdaniem NIK, główną przyczyną przedstawionych w punktach 1 i 3
nieprawidłowości było nieuprawnione ograniczanie przez Dyrektora Sądu
nadzoru nad ewidencją należności sądowych w X Wydziale Wykonawczym
jedynie do uzgadniania co miesiąc przypisanych sald należności i uiszczeń oraz
brak weryfikacji informacji o saldzie należności sądowych, których termin zapłaty
minął, przedstawianych przez X Wydział Wykonawczy co kwartał. Zgodnie
z art. 31a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zadania dyrektorów
sądów obejmują wykonywanie zadań przypisanych kierownikowi jednostki
na podstawie odrębnych przepisów. Jednym z tych przepisów jest
rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej, zobowiązujące kierowników
jednostek w § 9 ust. 1 do sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod
względem merytorycznym.

(dowód: akta kontroli str. 578-579,1076-1094)
NIK pozytywnie opiniuje sprawozdania Rb-23, Rb-27 (w zakresie wykonania
dochodów), Rb-28 (z wyjątkiem planu i wydatków w kwocie 52,1 tys. zł wykazanych
w nieprawidłowych paragrafach klasyfikacji budżetowej), Rb-8Z1, Rb-N (z wyjątkiem
pozycji "należności wymagalne") i Rb-Z. NIK odstępuje natomiast od wydania opinii
na temat rzetelności salda należności pozostałych do zapłaty w Rb-27 z uwagi
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na stosowaną w 2018 r. niejednolitą praktykę w dokonywaniu odpisów należności,
w przypadku których orzeczona została kara zastępcza. Kwoty wykazane
w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową, za wyjątkiem sald "zaległości
netto" wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N. Salda te nie wnikały
z ewidencji księgowej, a ich źródłem była informacja, której nie potwierdzono
w trakcie kontroli. Ponadto automatyczny sposób wyliczania tych sald, w ocenie
NIK, nie zapewnia spójnych i wiarygodnych danych. System kontroli zarządczej
w Sądzie nie zapewniał zatem w pełni zgodności niektórych danych wykazywanych
w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

VI. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

Uwagi W Zakładowym Planie Kont Sądu nie występowało konto 226 - "Długoterminowe
należności budżetowe". Dostępne w ZSRK konto 226 nie zostało przez
administratorów ZSRK przewidziane do księgowania należności. Użytkownicy ZSRK
w Sądzie nie posiadali uprawnień do wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym
systemie. NIK zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady ewidencji
na kontach 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" i 226 "Długoterminowe
należności budżetowe" (określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości). Dostosowane zostały do potrzeb
sporządzania sprawozdań finansowych, w których jako należności długo-
i krótkoterminowe prezentować należy dane z uwzględnieniem kryteriów klasyfikacji
określonych wart. 3 ust.1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 L
o rachunkowości64. Nieprowadzenie w 2018 L ewidencji na koncie 226 w zakresie
długoterminowych należności sądowych, pomimo występowania w Sądzie operacji
gospodarczych podlegających księgowaniu na tym koncie, nie miało wprawdzie
wpływu na rzetelność rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów
za 2018 L, ale - w przypadku niepodjęcia żadnych działań - negatywnie wpłynie
na prawidłowość sporządzenia bilansu za 2018 L Każda decyzja o rozłożeniu
płatności na raty (lub odroczeniu) na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego, powoduje konieczność przeksięgowania odpowiednich należności
na konto 226. Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 L W sprawie rachunkowości, zakładowy plan
kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia m.in. sprawozdań finansowych
i budżetowych.

Wnioski 1. Wprowadzić skuteczne mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie efektywnego
nadzoru nad prawidłowością ewidencji i terminowością egzekucji należności
sądowych w Sądzie, z uwzględnieniem wymienionych w wystąpieniu
"Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych".

2. Ustalić saldo należności Skarbu Państwa odpisanych do sierpnia 2018 L z tytułu
orzeczenia kary zastępczej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

3. Skorygować roczne sprawozdanie Rb-27 za 2018 r. w zakresie zaniżonego
stanu należności pozostałych do zapłaty o odpisane należności z tytułu
orzeczenia kary zastępczej.

64 Dz. U z 2019 r. poz. 351.
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4. Ustanowić w ramach ewidencji księgowej Sądu wiarygodne źródła informacji
o zaległościach netto.

5. Niezwłocznie podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia w Sądzie
możliwości prawidłowego ewidencjonowania należności długoterminowych
w księgach rachunkowych Sądu.

6. Sporządzić korektę rocznego sprawozdania Rb-28 za 2018 r. w zakresie
wydatków ujętych w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

7. Wprowadzić skuteczne mechanizmy kontroli, które wyeliminują w przyszłości
stwierdzone nieprawidłowości w obszarze stosowania przez Sąd ustawy PZP.

VII. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 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, dnią.(j marca 2019 r.

Kontroler
MariuszGromadziński
starszyinspektork.p.

C.~g..~.~{.~.~§.W...N..~
Podpis

NajwyższaIzbaKontroli
Delegaturaw Gdańsku

Dyrektor
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