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I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (dalej:
"Sąd")

Dr Jarosława Maria Brudnios, Dyrektor Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
od dnia 1 stycznia 2013 r. (dalej: "Dyrektor Sądu").

(dowód: akta kontroli str. 5-6)

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1 (dalej:
"ustawa o NIK").

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Zdzisław Stefan Zbierski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/10/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.

2. Mariusz Gromadziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/36/2019 z dnia 04 lutego 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

II. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego Sądu na 2018 r.
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały
w szczególności:
- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych,
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane

w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,
- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz

sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań.

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,
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków,
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia,

1 Oz.U. z 2019 r. pOZ. 489.
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- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie

zadaniowym,
- dokonanie analizy stanu zobowiązań,
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej

dotyczących sporządzania sprawozdań.

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

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Dyrektor Sądu, będący dysponentem III stopnia, w części 15/04 - Sąd Apelacyjny
w Gdańsku, finansował zadania z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych (uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne) oraz
wymiaru sprawiedliwości (sądownictwo powszechne). Sąd wykonywał zadania,
o których mowa wart. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych2, tj. sprawował wymiar sprawiedliwości w zakresie
nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu
Najwyższego oraz wykonywał inne zadania z zakresu ochrony prawnej powierzone
w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe
lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową.

Dochody Sądu wyniosły 29.724,4 tys. zł, tj. 106,9% planu dochodów po zmianach,
natomiast wydatki Sądu zrealizowano w kwocie 49.810,6 tys. zł, lj. 100,0% planu po
zmianach (Sąd nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich).

IV. Ocena

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonanie planu finansowego
Sądu na 2018 r.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że objęte badaniem dochody Sądu w łącznej
kwocie 1.204,6 tys. zł (4,1% dochodów ogółem w 2018 r.) zostały wykonane
w sposób prawidłowy.

NIK stwierdziła również, że objęte badaniem wydatki Sądu w łącznej kwocie
4.936,1 tys. zł (9,9% wydatków ogółem w 2018 r.) zostały zrealizowane w sposób
celowy i oszczędny.

Badanie trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych o łącznej wartości
1.174,1 tys. zł, które skutkowały dokonaniem wydatków w 2018 r. w kwocie
1.105,0 tys. zł wykazało, że przeprowadzono je zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych4 (dalej: "ustawa pzp").

Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.
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.

4 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
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Opis stanu
faktycznego

Dane wykazane w objętych kontrolą rocznych5 i kwartalnych6 sprawozdaniach
budżetowych, sporządzonych przez Sąd, były zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej, za wyjątkiem danych ujętych w kolumnie "zaległości netto"
sprawozdania Rb-27, które wykazano na podstawie uzyskanych z XII Wydziału
Wykonawczego Sądu, danych wygenerowanych z systemu informatycznego OrGom
Należności Sądowe (moduł Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr SAP -
dalej: "ZSRK", wykorzystywanego przez Oddział Finansowy Sądu). Podstawą
sporządzenia sprawozdań była ewidencja księgowa prowadzona w warunkach
przyjętego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym.
Stwierdzono ponadto, że należności sądowe (grzywny i opłaty), których termin
płatności przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego nie
były księgowane na koncie "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
1.1. Dochody budżetowe.
Zrealizowane przez Sąd w 2018 r. dochody wyniosły 29.724,4 tys. zł i były wyższe
o 1.918,4 tys. zł, tj. o 6,9% od kwoty określonej w planie finansowym.

Sąd uzyskał dochody w dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości", w rozdziale 75502
"Jednostki sądownictwa powszechnego" w:

- § 0570 "Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych" (3.554,8 tys. zł),

- § 0580 "Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych" (39,3 tys. zł),

- § 0630 "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego
i prokuratorskiego" (24.627,8 tys. zł),

- § 0750 "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charakterze" (9,6 tys. zł),

- § 0830 "Wpływy z usług" (1.384,2 tys. zł), w tym z opłat za ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

- § 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" (89,8 tys. zł),

- § 0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" (5,1 tys. zł),

- § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" (13,8 tys. zł), w tym wynagrodzenie
z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu

5 Sprawozdania roczne za 2018 r.: Rb-23 - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych, Rb-27 - Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu
państwa, Rb-BZ1 - Sprawozdanie z Wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym. .

6 Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.: Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych.
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państwa przez płatników i inkasentów, o którym mowa wart. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?

Wyższa realizacja planu dochodów wynikała z uzyskania wpływów wyższych od
planowanych przede wszystkim w:

- § 0570 o 1.014,8 tys. zł (o 40,0%),

- § 0630 o 2.127,8 tys. zł (o 9,5%),

przy niższych od planowanych wpływach głównie w § 0830 o 1.215,8 tys. zł
(o 46,8%) w wyniku nieterminowego regulowania należności przez dłużników,
skierowania części należności na drogę egzekucji komorniczych oraz umorzenia
postępowania wykonawczego ze względu na uchylanie grzywien.

Objęte badaniem należności z tytułu dochodów budżetowych Sądu w wysokości
322,8 tys. zł (1,1% dochodów ogółem w 2018 r.) zostały prawidłowo oraz terminowo
ustalone i zaewidencjonowane.

(dowód: akta kontroli str. 8,15,31-32,36-37,103-186,247)
1.2. Należności pozostałe do zapłaty.

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.205,7 tys. zł,
z tego w:

- § 0570 w kwocie 4.986,0 tys. zł,

- § 0580 w kwocie 65,1 tys. zł,

- § 0630 w kwocie 1.154,6 tys. zł.

Dotyczyły one m.in. należności z tytułu: grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych, grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jak również opłat i kosztów sądowych
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania
sądowego.

Zaległości netto, wg stanu na 31 grudnia 2018 r., wyniosły 4.133,0 tys. zł i były
wyższe o 386,2 tys. zł, tj. o 10,3% od zaległości na koniec 2017 r. Przyczyną
wzrostu zaległości była m.in. wyższa kwota należności, w tym w § 0570
o 418,4 tys. zł (o 9,2%).

Sprawy z zakresu należności sądowych pozostałych do zapłaty, w tym zaległości
(windykacja) prowadził w Sądzie XII Wydział Wykonawczy (sędziowie - decyzje
merytoryczne, pracownicy sekretariatu - przygotowanie dokumentów do decyzji).

W Sądzie opracowano Instrukcję windykacji należności sądowych8 określającą m.in.
zasady postępowania przy naliczaniu, egzekucji, umarzaniu i ewidencji należności
sądowych (grzywien i kosztów).
W 2018 r. w Sądzie, w przypadku zamiany grzywny na prace społecznie-użyteczną,
odpis grzywny w karcie dłużnika następował po otrzymaniu informacji o zakończeniu
przez skazanego wykonywania orzeczonej pracy społecznie użytecznej.
W przypadku zamiany grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności czy

Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.
Instrukcja windykacji należności sądowych w XII Wydziale Wykonawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-
Północ w Gdańsku, stanowiąca załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 Prezesa Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji
należności sądowych w XII Wydziale Wykonawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
(obowiązywaław 2018 r.).
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zastępczą karę aresztu, odpisu grzywny dokonywano z chwilą wpływu z jednostki
penitencjarnej informacji zawierającej obliczenie kary9.
Przewodnicząca XII Wydziału Wykonawczego wyjaśniła, że wynikający z przepisów
obowiązek zakreślenia sprawy po wpływie obliczenia kary determinuje
również obowiązek odpisania grzywny w karcie dłużnika albowiem na tym etapie
pewne jest, iż skazany wykona tę karę w formie zastępczej kary pozbawienia
wolności we wskazanym przez jednostkę penitencjamą terminie bądź skorzysta
z możliwości uwolnienia się od jej wykonania poprzez spłatę grzywny. W takim
przypadku, nie odpisanie grzywny, przy formalnym zakreśleniu sprawy w wykazie
Wpkz1o, czyli de facto jej zakończeniu, stwarza sytuację, że sprawa z jednej strony
jest zakreślona czyli zakończona, a z drugiej pozostaje nadal czynna. Wacenie
Sądu we wskazanej powyżej kwestii, stanowisko Departamentu Budżetu
i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest spójne
z powołanymi wyżej przepisami, co rodzi niebezpieczeństwo wzrostu zaległości
poprzez odpisywanie grzywien dopiero po wykonaniu zastępczej kary pozbawienia
wolności, co może w niektórych przypadkach potrwać wiele lat bowiem zastępcze
kary pozbawienia wolności oraz zastępcze kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę
wykonuje się w ostatniej kolejności (art. 80 § 1 kodeksu karnego wykonawczego11).

W związku z tym w Sądzie nie dokonano korekty należności. Skala zjawiska nie
jest znana albowiem w kartach dłużnika brak jest informacji o dacie zakończenia
wykonywania przez skazanych zastępczej kary pozbawienia wolności czy
zastępczej kary aresztu.
Objęte badaniem zaległości sądowe w wysokości 881,8 tys. zł (3,0% dochodów
ogółem w 2018 r.) w zakresie działań należących do obowiązków pracowników
sekretariatu prowadzone były terminowo i w prawidłowy sposób.
Sąd w 2018 r. w zakresie należności sądowych (decyzje):

- dokonał 3.367 umorzeń w wysokości 3.108,8 tys. zł,

- dokonał 631 rozłożeń na raty w wysokości 2.301,6 tys. zł,

- nie dokonał odroczeń,

- odpisał łącznie 286 należności w wysokości 331,7 tys. zł w związku z zamianą
należności sądowej na karę zastępczą (prace społecznie-użyteczne oraz
pozbawienie wolności).

W 2018 r. przedawnieniu uległy należności sądowe w kwocie ogółem 61,1 tys. zł,
z których 27,1 tys. zł stanowiły grzywny, a 34,0 tys. zł - koszty. Przyczyną
przedawnień był brak możliwości wyegzekwowania należności przed upływem
terminu przedawnienia. Ww. należności spisane zostały z ewidencji księgowej (po
umorzeniu komorniczym) na podstawie: art. 15 § 1 kodeksu karnego

9 Zgodnie z § 397 ust.1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.Urz. Min.
Sprawied!. Nr 5, poz. 22, ze zm.) stanowi, iż wpis w wykazie Wp (dotyczący kar pozbawienia wolności)
podlega zakreśleniu po otrzymaniu z administracji aresztu śledczego lub zakładu kamego informacji
zawierającej obliczenie kary. Zgodnie z treścią § 399 ww. zarządzenia, przepis ten stosuje się odpowiednio
do kar zastępczych pozbawienia wolności czy aresztu. Oznacza to, że wpis w wykazie Wpkz, dotyczący
zastępczej kary pozbawienia wolności czy zastępczej kary aresztu, podlega również zakreśleniu po
otrzymaniu z administracji aresztu śledczego lub zakładu karnego informacji zawierającej obliczenie kary.

10 Wykaz dla osób skazanych, w stosunku do których sąd prawomocnie zarządził wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu.

11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652, ze zm.).
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Ustalone
nieprawid/owości

Ocena cząstkowa

wykonawczego, art. 103 § 1 pkt 3 kodeksu karneg012 oraz art. 632 pkt 2 kodeksu
postępowania kameg013.

Sąd (XII Wydział Wykonawczy) monitorował stan należności sądowych, w tym
terminy przedawnień przy pomocy systemu informatycznego Należności sadowe
OrCom+ (moduł ZSRK), poprzez zakładki: Księgi należności sądowych (kama,
wykroczeń i cywilna) oraz Karty dłużników.

(dowód: akta kontroli str. 31, 33,187-192,220-238,243-246,248)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W Sądzie całość należności sądowych ewidencjonowano na koncie 221 "należności
z tytułu dochodów budżetowych", podczas gdy należności długoterminowe powinny
być ewidencjonowane na koncie 226 "długoterminowe należności budżetowe". Przy
czym, według obowiązującego w Sądzie Planu kont, konto 226 utworzone zostało
wyłącznie dla ewidencjonowania pożyczek mieszkaniowych sędziów.

Jednostki budżetowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości14,

z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości15. 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.

Dyrektor Sądu wyjaśniła, że w przypadku odroczenia terminu płatności oraz
rozłożenia terminu płatności na raty nie przenoszono z konta 221 na konto 226
należności, których nowo ustalony termin płatności przypadał w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, ponieważ w zdefiniowanym Planie kont
obowiązującym w systemie ZSRK brak jest możliwości księgowania na koncie 226
innych należności poza odgórnie ustalonymi "pożyczkami mieszkaniowymi
sędziów". Konta księgi głównej w systemie ZSRK są zakładane przez
administratorów systemu. Użytkownicy nie mają możliwości ich modyfikacji.

(akta kontroli str. 239-242)
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
przez kontrolowanąjednostkę w zakresie dochodów.

W Sądzie prawidłowo ustalano wysokość dochodów oraz kwalifikowano rodzaj
dochodu do właściwej kategorii. Należności z tytułu dochodów budżetowych
wymierzane były w wysokości określonej w przepisach prawa oraz terminowo
ustalane. W odniesieniu do należności prowadzono dokumentację pozwalająca na
prowadzenie działań windykacyjnych, a salda były na bieżąco uzgadniane
z komórką księgowości. Działania windykacyjne w odniesieniu do nieterminowo

12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.).
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.).
14 Dz.U z 2019 r. poz. 351.
15 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.).
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regulowanych należności były podejmowane na bieżąco. Nie stosowano
obowiązującej zasady kwalifikacji należności do należności długoterminowych.

2. Wydatki
2.1. Wydatki budżetu państwa

2.1.1. Wydatki w wysokości 47.828,0 tys. zł, określone w planie finansowym Sądu
na 2018 r., z tego: w dziale 753 "Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne",
w rozdziale 75312 "Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne" - 805,0 tys. zł oraz w dziale 755 "Wymiar sprawiedliwości", w rozdziale
75502 "Jednostki sądownictwa powszechnego" - 46.973,0 tys. zł i w rozdziale
75595 ,,Pozostaładziałalność" - 50,0 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 1.985,5 tys.
zł, tj. do kwoty 49.813,5 tys. zł w planie po zmianach.
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. 34-35, 38)

2.1.2. Wydatki zostały zrealizowane przez Sąd w kwocie 49.810,6 tys. zł, co
stanowiło 100,0% planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost
wydatków o 3.272,8 tys. zł, tj. o 7,0%.
W 2018 r. w planie finansowym Sądu nie dokonano blokady wydatków, o której
mowa wart. 177 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych16

(dalej: "ustawa o finansach publicznych").
Struktura wydatków według grup ekonomicznych w 2018 r., w porównaniu do
2017 r., nie uległa istotnej zmianie. W 2018 r. wydatki bieżące stanowiły 97,4%
ogółu wydatków (w 2017 r. - 98,0%), a świadczenia na rzecz osób fizycznych -
2,6% (w 2017 r. - 2,0%).
W 2018 r. w Sądzie nie wystąpiły wydatki majątkowe oraz nie realizowano
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego17.

Na wydatki Sądu na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.312,6 tys. zł, tj.
100,0% planu po zmianach) składały się wydatki w:

- § 3110 "Świadczenia społeczne" (886,2 tys. zł) na uposażenia sędziów
w stanie spoczynku,

- § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" (378,7 tys. zł) w tym ryczałty
wypłacane kuratorom społecznym, ryczałty wypłacane kuratorom zawodowym
z tytułu przeprowadzonych wywiadów, świadczenia związane z postępowaniem
mediacyjnym, zwrot utraconych wynagrodzeń świadków w związku
z wykonywaniem czynności w sądzie, zwrot kosztów diet, przejazdów
i noclegów biegłym i świadkom,

- § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" (47,7 tys. zł) na
świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

16 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2426).
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Wykonanie ww. wydatków w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 407,5 tys. zł, tj.
o 45,0%, co spowodowane było wzrostem liczby sędziów w stanie spoczynku.
Zobowiązania na koniec 2018 r. (§ 3030) wyniosły 10,8 tys. zł (w 2017 r. - 9,0 tys.
zł) i dotyczyły wydatków 2018 r., których termin płatności przypadał na 2019 r.

Zrealizowane wydatki bieżące Sądu w 2018 r. wyniosły 48.498,0 tys. zł, tj. 100,0%
planu po zmianach. Wykonanie wydatków w porównaniu do 2017 r. było wyższe
o 2.865,3 tys. zł, tj. o 6,3% i poza wydatkami na wynagrodzenia oraz ich
pochodnymi obejmowało głównie wydatki w:

- § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" (1.045,9 tys. zł),

- § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" (1.602,4 tys. zł),

- § 4300 "Zakup usług pozostałych" (1.698,0 tys. zł),

- § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" (2.671,7 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 16-17, 34-35,38-39)

2.1.3. Wykonanie wynagrodzeń18 w 2018 r. wyniosło w Sądzie 34.751,6 tys. zł i było
wyższe - w porównaniu do 2017 r. - o 2.861,2 tys. zł (o 5,8%), w wyniku wzrostu
wynagrodzeń. Wykonanie było zgodne z planem finansowym Sądu po zmianach
i wyniosło 100,0%.

Przeciętne zatrudnienie19 w 2018 r. wynoszące 416 osób (z tego: 250 osób
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 13 - sądowi kuratorzy
zawodowi, 8 - asesorzy sądowi, 60 - sędziowie, 60 - referendarze sądowi oraz 25
- asystenci sędziów) wzrosło - w porównaniu do 2017 r. - o 12 osób (o 3,0%),
w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz asesorów
sądowych.

Przeciętne wynagrodzenie ogółem w Sądzie w 2018 r. wynoszące 6.961 zł,
w porównaniu do 2017 r., było wyższe o 383 zł, tj. o 5,8%, w tym w przypadku osób
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło 4.526 zł (wzrost
o 4,0%), a w przypadku sędziów -13.743 zł (8,2%).

Wydatki Sądu na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w 2018 r. wyniosły
1.045,9 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. były niższe o 178,4 tys. zł, ij. o 14,6%.

W 2018 r. Uak również w 2017 r.) nie zatrudniano w Sądzie osób wykonujących
zadania na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej oraz umowy zlecenia
(trwającego 6 miesięcy lub dłużej, lub powtarzanego nieprzerwanie przez ten okres).

(dowód: akta kontroli str. 11-14,34-35,38)

2.1.4. W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania na koniec 2018 r. w kwocie
3.025,5 tys. zł (stan zobowiązań w porównaniu do stanu na koniec 2017 r. uległ
zwiększeniu o 72,7 tys. zł, tj. o 2,5%). Składały się na nie głównie zobowiązania
z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - 2.443,5 tys. zł), składek
na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 - 298,9 tys. zł), kosztów postępowania
sądowego (§ 4610 -135,4 tys. zł), zakupu energii (§ 4260 - 47,7 tys. zł), składek na
Fundusz Pracy (§ 4120 - 37,3 tys. zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 -
31,2 tys. zł). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz wydatki lub zobowiązania
z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań (wykazane
w sprawozdaniu Rb-28 w § 4580 "Pozostałe odsetki" w kwocie 43,48 zł dotyczyły

18 Według Rb-?O- Sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za IV kwartał 2018 r. (obejmującego okres
od początku roku do 31 grudnia 2018 r.).

19 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
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odsetek od zwrotu kosztów przewozu osadzonego, zasądzonych postanowieniem
sądowym z 11 września 2018 r.).

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 34-37)

2.1.5. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa
w kwocie 4.936,1 tys. zł2o, z tego: w grupie wydatków bieżących na kwotę
4.169,5 tys. zł oraz w grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na
kwotę 766,6 tys. zł, stanowiących 9,9% wydatków ogółem poniesionych przez Sąd
w 2018 r. Ustalono, że:

- wydatków dokonywano w sposób celowy i oszczędny w terminach wynikających
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- w zakresie badanej próby wydatków, nie stwierdzono nieprawidłowości
dotyczących trybu udzielania zamówień publicznych bądż wyłączenia stosowania
ustawy pzp (badaniem objęto 2.637,3 tys. zł, tj. 5,3% wydatków ogółem).

(dowód: akta kontroli str. 39,41-47)

2.1.6. W 2018 r. w Sądzie udzielono pięciu zamówień publicznych z zastosowaniem
przepisów ustawy pzp, o łącznej wartości 1.494,0 tys. zł (czterech - przetarg
nieograniczony w trybie art. 39 ustawy, jednego - na usługi społeczne w trybie
art. 1380 ustawy). Łączna wartość zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur
ww. ustawy wyniosła 1.310,7 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 49-50)

Szczegółowe badanie dobranych celowo trzech postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego (dwóch w trybie przetargu nieograniczonego21oraz jednego na usługi
społeczne22), na które w 2018 r. wydatkowano 1.105,0 tys. zł wykazało, że
postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy pzp. Wydatki na
realizację ww. zamówień ujęto w księgach rachunkowych, a zamówienia służyły
realizacji zadań Sądu.

(dowód: akta kontroli str. 51-69)
Plan zamówień publicznych na 2018 r. sporządzono i umieszczono na stronie
internetowej Sądu w terminie określonym wart. 13a ust. 1 ustawy pzp.

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

(dowód: akta kontroli str. 49-50)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
przez kontrolowanąjednostkę w zakresie wydatków.

20 Wydatki dokonane na podstawie 168 dowodów dobranych: losowo z zastosowaniem metody monetarnej
MUS (metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości
transakcji - założono próg istotności: 2,0% wydatków pozapłacowych, istotność wykonawczą: 0,75 progu
istotności, a ryzyko statystyczne: 8,5%) z zapisów strony Ma konta 130 (165 dowodów na kwotę 3.831,1
tys. zł) oraz celowo (3 dowody na kwotę 1.105,0 tys. zł) - z populacji wydatków Sądu w kwocie 49.810,6 tys.
zł (wydatki Sądu po ich pomniejszeniu o wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki o wartości poniżej 500 zł).

21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
(tonery, tusze, taśmy i etykiety) oraz usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz utrzymanie
czystości na terenach zewnętrznych Sądu.

22 Dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu oraz obsługa szatni i portierni.
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W wyniku kontroli zrealizowanych wydatków stwierdzono, że zostały one poniesione
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, w sposób celowy
i oszczędny.
3. Sprawozdawczość

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Sąd rocznych sprawozdań za
2018 r.:
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek

budżetowych (Rb-23),
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1),
- oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie

należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Dane wykazane w ww. sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej (za wyjątkiem zaległości netto wykazanych w sprawozdaniu
Rb-27 na podstawie danych otrzymanych z XII Wydziału Wykonawczego). przyjęty
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości
sporządzonych sprawozdań. Zachowana była również zgodność obrotów
narastających z zestawienia obrotów i sald z obrotami dziennika za badany rok.
Przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod
względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.

(dowód: akta kontroli str. 18-31, 34-35,40, 48, 70-102, 215-219, 249-269)

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych.

Sąd sporządził sprawozdania terminowo i prawidłowo pod względem
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.

VI. Uwagi i wnioski

W 2018 r. ewidencja księgowa prowadzona była w Sądzie w oparciu o centralny
program informatyczny ZSRK, którego administratorem i właścicielem było
Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast administratorem danych - Ministerstwo
Sprawiedliwości oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Z ustaleń kontroli wynika, że
ZSRK nie był dostosowany do potrzeb prawidłowej ewidencji należności, tj. zgodnej
z zasadami obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia
w sprawie rachunkowości. Kontrola wykazała bowiem, że należności
krótkoterminowe, tj. wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego23, 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.

23 Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy o rachunkowości.
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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
ewidencjonowania 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.z.a .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.

(akta kontroli str. 196-205,207-209)

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o podjęcie
działań zmierzających do utworzenia w systemie finansowo-księgowym Sądu konta
226 "długoterminowe należności budżetowe" służącego do księgowania należności
przypadających do spłaty po 12 miesiącach od dna bilansowego.

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 Najwyższej Izby Kontroli Delegatury 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 wniosku pokontrolnego oraz o podjętych
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
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W przypadku WnieSienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 29 marca 2019 r.

Kontrolerzy
Zdzisław Stefan Zbierski

Gł. spec" k. p.

Mariusz Gromadziński
St. inspektor k. p.

.CVQ..u.LQ('J.0'.~~~..t'f ~
Podpis
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Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
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