
 
 
 
 
 

PREZES 

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
Krzysztof Kwiatkowski 

 
 

 
LKA.410.001.02.2019 
P/19/001 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 
 

  



 

2 
 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowa Rada Sądownictwa1, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Mazur, Przewodniczący Krajowej Rada Sądownictwa, od 27 kwietnia 2018 r. 

Poprzednio tj., w okresie od 17 listopada 2015 r. do dnia 15 stycznia 2018 r. 
Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa był Dariusz Zawistowski, a w okresie 
od 23 stycznia 2018 r. do 6 marca 2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady  

sprawowała Małgorzata Gersdorf − Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

 (dowód: akta kontroli str. 3 – 15) 

Podstawa prawna art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/45/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykonania budżetu państwa na rok 2018 pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa w ramach realizacji 
planu finansowego tej jednostki.  

Ocenie podlegały w szczególności: 

− realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

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

− system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 
sprawozdań. 

Ponadto, przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

− analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowych efektów 
uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

− kontroli przestrzegania ustalonych dla części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa 
limitów wydatków, w tym limitów środków na wynagrodzenia,  

− szczegółowej analizy wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

                                                      
1 Dalej także: Rada. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489.; dalej: ustawa o NIK. 
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− analizy wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

− kontroli wykonania wskaźników wykonania zadań ustalonych w budżecie 
zadaniowym,  

− analizy stanu zobowiązań, 

− analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,  

− analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

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

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem państwa, który stoi na 
straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP). 
Do kompetencji Rady, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie 
Sądownictwa3 należy m.in.: 

− rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach 
sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach 
powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz na 
stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych, 

− przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie 
sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach 
administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych 
w sądach administracyjnych, 

− opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów 
i asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie, 

− podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów 
normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów. 

Przewodniczący Rady jest dysponentem budżetu państwa w części 52 – Krajowa 
Rada Sądownictwa i jednocześnie dysponentem III stopnia. Rada nie posiadała 
jednostek podległych. 

Dochody budżetu państwa w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa na 2018 r. nie 
były planowane, a dochody osiągnięte wyniosły 49,2 tys. zł. Wydatki zaplanowano 
w kwocie 15.030,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 12.831,7 tys. zł. Nie ponoszono 
wydatków z budżetu środków europejskich, z rezerw budżetowych, ani nie udzielano 
dotacji. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia4 że określony w ustawie budżetowej plan wydatków 

w części 52 − Krajowa Rada Sądownictwa na 2018 r. został zrealizowany w sposób 
celowy i oszczędny, do wysokości kwot wynikających z planu finansowego Rady.  

                                                      
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 84, dalej: ustawa o KRS. 
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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Objęte badaniem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych5. 

Nie osiągnięto jednak zaplanowanej wartości miernika stopnia realizacji celu 
w układzie zadaniowym wydatków, określającego średni czas dokonania oceny 
kandydata do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich. Przyczyną 
powyższego był m.in. brak zmian w organizacji pracy Rady, adekwatnych do 
wzrastającej liczby spraw oczekujących na rozpatrzenie w drugiej połowie 2018 r.  

Roczne sprawozdania budżetowe Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-BZ1 za 2018 r.  
oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych Rb-N oraz Rb-Z  
za IV kwartał 2018 r. zostały sporządzone terminowo6, prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, a wykazane w nich kwoty były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, prowadzonej w warunkach przyjętego 
systemu kontroli zarządczej.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na 2018 r.7 nie zaplanowano w części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa dochodów budżetowych. Dochody zrealizowane wyniosły 49,2 tys. zł 
i były wyższe o 42,1 tys. zł (o 593,0%) od dochodów uzyskanych w roku poprzednim 
(7,1 tys. zł).  

Na koniec 2018 r. (podobnie jak w roku poprzednim) w części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 24 – 37, 68, 558) 

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na 2018 r. wydatki dysponenta budżetu państwa części  
52 –  Krajowa Rada Sądownictwa zostały zaplanowane w kwocie 15.030,0 tys. zł. 
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 12.831,7 tys. zł  i były o 0,7% 
większe niż w 2017 r. (12.746,7 tys. zł). Wydatki z 2018 r. były o 2.198,3 tys. zł 
(14,6%) niższe od planowanych, na co wpływ miał brak aktywności Rady  
w ciągu pierwszych miesięcy 2018 r. do momentu rozpoczęcia uczestnictwa w jej 
pracach nowo powołanych członków począwszy od 27 kwietnia 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 69, 481 – 482, 559) 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (5.147,5 tys. zł) mieściły się w limicie środków 
zaplanowanych na ten cel. Przeciętne zatrudnienie8 w Radzie w 2018 r. wyniosło 
61 osób (83,6% planu) i było o jednego pełnozatrudnionego (1,7%) wyższe niż 
w  2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 7,0 tys. zł i było 
niższe o 0,1 tys. zł (o 1,6%) od wynagrodzenia z 2017 r.    

(dowód: akta kontroli str. 41 – 42, 69, 74)  

                                                      
5 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej: Pzp. 
6 W terminach określonych w rozporządzeniach: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 
2018  r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109, ze zm.), 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), Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
7 Ustawa budżetowa na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 291). 
8 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydatki majątkowe Rady wyniosły 521,8 tys. zł (100,0% planu) i były o 223,0 tys. zł 
(74,6%) wyższe od wydatków majątkowych roku poprzedniego (298,8 tys. zł). 
Wydatki te poniesiono na zakup systemu nagłaśniania sali posiedzeń i głosowania 
z autoryzacją za pomocą kart elektronicznych, programu do rejestrowania 
opiniowanych aktów prawnych, serwera komputerowego i samochodu osobowego. 
Zrezygnowano z realizacji zadania zakupu serwera pocztowego (za 120,0 tys. zł), 
uznając za pilniejszą potrzebę zainstalowanie systemu nagłaśniania sali posiedzeń 
i głosowania z autoryzacją za pomocą kart elektronicznych (za 137,0 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 40, 44 – 50, 65 – 66)  

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 508,6 tys. zł i stanowiły je 
zobowiązania niewymagalne – głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi (471,2 tys. zł) oraz usług dostarczania mediów, 
ochrony, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych (31,0 tys. zł). 
Zobowiązania na koniec 2018 r. były o 42,2 tys. zł (9,0%) wyższe od zobowiązań 
z końca 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 69, 72 – 73, 456 – 457, 559) 

Szczegółowe badanie dokumentów dotyczących próby wydatków9 w kwocie  
1.818,9 tys. zł (14,2% wydatków Rady) wykazało, że wydatki były dokonywane 
zgodnie z planem finansowym i zawartymi umowami. Skontrolowane wydatki  
zostały rzetelnie skalkulowane, były gospodarne i celowe z punktu widzenia zadań 
realizowanych przez jednostkę.  

(dowód: akta kontroli str. 40, 545 – 549)  

W wyniku szczegółowego badania dokumentacji jednego z czterech postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego10, którego przedmiotem  były:  

− dostawa sprzętu komputerowego (część I),  

− dostawa serwera z wdrożeniem (część II),  

− dostawa licencji z wdrożeniem systemu ochrony przed wyciekiem informacji 
z systemów informatycznych Rady (część III),  

na łączną kwotę 394,5 tys. zł brutto, nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 18-23, 462 – 463, 550 – 557) 

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

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W ramach budżetu w układzie zadaniowym Rady, zasadnicza część środków 
zaplanowanych na wydatki (89%) przeznaczona była  na realizację działania 
18.2.1.2 Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie 
wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów. 
Przyjęty dla  tego działania cel – zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do 
pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich 

                                                      
9 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów księgowych na koncie 130 Rachunek 

bieżący jednostki-wydatki. Próba obejmowała 46 zapisów wylosowanych metodą monetarną (MUS), 

uwzględniającą wartość transakcji przy ich losowaniu, z tego 43 wydatki bieżące na kwotę 1.473,1 
tys. zł (14,7% wydatków bieżących) oraz trzy wydatki majątkowe na kwotę 345,7 tys. zł (66,3% 
wydatków majątkowych).  
10 Wybranego wg kryterium największej kwoty spośród czterech postępowań przeprowadzonych 
przez Radę, w tym dwóch - w trybie przetargu nieograniczonego.   

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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sądów administracyjnych i  sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów 
sądowych w sądach administracyjnych i miernik  –  średni czas dokonania oceny 
kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach), liczony od dnia wpływu 
zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją do KRS do dnia wysłania odpisu uchwały  
do uczestnika postępowania, zostały określone zgodnie z wymogami noty 
budżetowej11.  
Na rok 2018 przyjęto wartość docelową tego miernika 70 dni, mniejszą o dwa dni  
od ustalonej na 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 80 – 88)  

Monitoring miernika prowadzony był przez Zespół Spraw Osobowych Sędziów 
w Wydziale Organizacyjnym na podstawie gromadzonych miesięcznie informacji. 
W ciągu ostatnich trzech lat zachowano stałość sposobu obliczania miernika. 
W 2018 r. Rada rozpatrzyła 794 wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego 
przyjmując ogółem 250 uchwał w tej sprawie (w  2017 r. załatwiono 452 wnioski 
wydając 96 uchwał).  

Czas poświęcony przez Radę na dokonanie oceny kandydatów do pełnienia urzędu 
sędziego w kolejnych  kwartałach 2018 r. wyniósł: 35 dni (przy 16 rozpatrzonych 
wnioskach), 14 dni (przy 39 wnioskach), 64 dni (przy 320 wnioskach), i 114 dni  
(przy 419 wnioskach),  

(dowód: akta kontroli str. 89 – 129, 458)  

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

Realizując ustalone w budżecie w układzie zadaniowym działanie 18.2.1.2, którego 
celem jest zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na 
stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,  
na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów 
administracyjnych i  sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych 
w sądach administracyjnych, Rada nie osiągnęła docelowej wartości miernika tego 
działania, jakim był średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu 
sędziowskiego ustalony na poziome 70 dni. Tym samym działanie to nie zostało 
zrealizowane w zaplanowany sposób. 

Czas przeznaczony przez Radę w 2018 r. na dokonanie oceny kandydata  
do pełnienia urzędu sędziowskiego wyniósł średnio w roku 88 dni i był o 18 dni 
dłuższy od planowanego oraz o 34 dni dłuższy od wartości osiągniętej w 2017 r. 

Jak wyjaśnił Szef Biura Rady, czynnikami wpływającymi na wartość miernika 
uzyskaną w 2018 r. były m.in:  

− faktyczna przerwa w działaniu Rady do czasu jej zwołania w dniu 27 kwietnia 
2018 r. oraz skumulowanie się w II półroczu spraw oczekujących na rozpoznanie 
przez Radę,  

− wydłużenie postępowań wskutek  wprowadzenia wymogu zawiadomienia  

 ̶  po wyznaczeniu zespołu do rozpoznania sprawy indywidualnej ̶ Ministra 

Sprawiedliwości12, któremu przysługiwało prawo przedstawienia opinii  
w rozpatrywanej sprawie w ciągu 21 dni. Przed upływem tego terminu zespół nie 

                                                      
11 Załącznik nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154). 
12 Wymóg ten wprowadzono poprzez dodanie z dniem 17 stycznia 2018 r. art. 31 ust. 2b do ustawy  
o KRS, zgodnie z art. 1 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3).   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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mógł przyjąć stanowiska, a tym samym sprawa nie mogła zostać rozstrzygnięta 
przez Radę,  

− zwiększenie zakresu kompetencji Rady, skutkujące większą liczbą zadań 
dotyczących m. in. wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez 
sędziego sądu powszechnego, sądu wojskowego lub wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, który osiąga wiek przejścia w stan spoczynku, rozpatrywania 
oświadczeń sędziów o przejściu w stan spoczynku oraz wniosków o skrócenie 
okresu uprzedzenia przy przejściu w stan spoczynku, rozpatrywania odwołań 
sędziów i asesorów sądowych w sądach powszechnych od zmiany zakresu 
czynności, opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji sędziego sądu 
dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym lub wojskowym sądzie okręgowym, 
opiniowania zamiaru dalszego pełnienia urzędu przez sędziego Sądu 
Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, który osiąga granicę wieku 
przejścia w stan spoczynku,  

− brak pełnej aktywności wszystkich członków Rady  ̶̶  jedna z osób odmówiła 

udziału w pracach w składzie działającym od 27 kwietnia 2018 r., a Rada nie 
została wyposażona w kompetencje dyscyplinujące jej członków.  

Szef Biura wyjaśnił ponadto, że w związku z danymi wskazującymi na nieosiąganie 
miernika w zaplanowanej wysokości kierownictwo Rady podjęło takie działania jak: 
zwiększenie liczby spraw indywidualnych rozpoznawanych na posiedzeniu przy 
jednoczesnym wydłużeniu czasu trwania posiedzeń w ciągu dnia roboczego13, 
zwiększenie liczby dni posiedzeń Rady w okresie znacznego wpływu spraw 
indywidualnych, rezygnacja z tradycyjnej przerwy wakacyjnej w sierpniu 2018 r. 
przez zorganizowanie dodatkowego posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia 
postępowań w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów 
Sądu Najwyższego.  

(dowód: akta kontroli str. 157 – 158, 488 – 493, 495 – 499)  

NIK, przyjmując przedstawione w wyjaśnieniach argumenty dotyczące okoliczności 
mających negatywny wpływ na czas trwania postępowań, a niezależnych od Rady, 
w tym okoliczności związanych ze zmianami obowiązujących przepisów prawa, 
zwraca uwagę na fakt, że działania podjęte przez Radę w trakcie 2018 r. w celu 
ograniczenia negatywnych skutków tych zmian były niewystarczające. 

Wydatki Rady zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, do wysokości  
kwot wynikających z planu finansowego jednostki i na realizację zadań wynikających 
z ustawy o KRS. Nie osiągnięto jednak ustalonego w budżecie w układzie 
zadaniowym na 2018 r. poziomu miernika realizacji podstawowego dla Rady 
działania, jakim jest czas opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu sędziego, 
przez co działanie to nie zostało zrealizowane w zaplanowany sposób.     

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto sporządzanie przez dysponenta części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa 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),  

                                                      
13 W 2018 r. w ciągu jednego dnia omówiono kandydatury średnio 22,01 uczestników, podczas gdy 
w 2017 r. średnio 7,5 kandydatury. 
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− 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 sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi  
z ewidencji księgowej. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewnił w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 67 – 73, 75 – 79, 464 – 480, 541)  

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe 
i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Sporządzono je terminowo14, 
prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a wykazane 
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 
prowadzonej w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej. 

VI. Uwagi  

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę 
podjęcia działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie realizacji działania 
zaplanowanego w budżecie w układzie zadaniowym zgodnie z ustalonym jego 
miernikiem.  

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 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 
61b 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 uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

 

                                                      
14 W terminach określonych w rozporządzeniach: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 
2018  r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109, ze zm.), 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), Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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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. 

 

Warszawa, dnia  8  kwietnia 2019 r.  

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 

 
 
 

  

 


