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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
Kontrolowana 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz,  
ul. Gorzkowska 301 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Ciesielka, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym 
Sączu2, od 15 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/2/2019 
z dnia 4 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 86/49 – Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu. 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 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 
w szczególności wyniki przeprowadzonych w toku kontroli analiz w zakresie: 
- realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 

wydatkowania środków, 
- wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa, 
- dokonywania wydatków przez dysponenta trzeciego stopnia na podstawie 

wybranej w sposób celowy próby, 
- prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 
- stanu zobowiązań, 
- prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań oraz stosowanych przez 

dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących sporządzania 
sprawozdań. 

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

                                                      
1  Zwane dalej: Kolegium lub SKO. 
2  Dalej: Prezes SKO. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej części/jednostki 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa4 SKO w Nowym Sączu jest państwową 
jednostką budżetową wykonującą zadania organu wyższego stopnia5, 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 
właściwości jednostek samorządu terytorialnego, obejmujące w szczególności 
rozpatrywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, ponagleń, żądań 
wznowienia postępowania, stwierdzania nieważności decyzji lub zażaleń na 
bezczynność organów samorządowych. SKO swoją właściwością obejmowało pięć 
powiatów na terenie województwa małopolskiego (gorlicki, limanowski, 
nowosądecki, nowotarski i tatrzański) oraz miasto na prawach powiatu – Nowy 
Sącz6. 

Prezes SKO w Nowym Sączu pełnił funkcję dysponenta części budżetowej 86/49 
i jednocześnie dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów 
i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym kontrolowanej jednostki. 
W 2018 r. nie funkcjonowali inni dysponenci środków budżetu państwa (niższego 
stopnia) w ramach części 86/49.  

W 2018 r. SKO zrealizowało nieplanowane dochody w wysokości 8 zł. Natomiast 
wydatki budżetowe w tym okresie wyniosły 1 914,0 tys. zł (100% planu po 
zmianach). Nie ponoszono wydatków z budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia7, że w ramach wykonania budżetu państwa 
w 2018 r. w części 86/49 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym 
Sączu zrealizowało wydatki budżetowe na założonym poziomie (100% planu 
po zmianach). Niemniej jednak, w rezultacie dokonanych wydatków nie w pełni 
osiągnięto cele prowadzonej działalności, zaplanowane w budżecie 
zadaniowym. Izba pozytywnie opiniuje poddane kontroli sprawozdania, 
sporządzone przez dysponenta części budżetowej. 

Zgromadzone w toku kontroli informacje wskazują na niewydolność organizacyjną 
kontrolowanej jednostki w zakresie bieżącej realizacji nałożonych zadań. Powyższą 
ocenę potwierdzają również nieprawidłowości stwierdzone w wyniku szczegółowego 
badania próby wydatków (12,75% wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 r.). 
W jego wyniku ustalono, że wskutek nierzetelnego postępowania SKO, w 2018 r. 
wydatkowano ze środków publicznych 41,0 tys. zł, z czego: 19,0 tys. zł na zapłatę 
grzywien z uwagi na bezczynność SKO oraz 22,0 tys. zł w związku z koniecznością 
zwrotu przez SKO na rzecz skarżących kosztów postępowań sądowych, w których 
stwierdzone zostały naruszenia przepisów i braki w postępowaniach dowodowych. 
Skutki te miały zauważalny wpływ na ograniczenie możliwości gospodarowania 
środkami pozostającymi w dyspozycji SKO, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości 
w wydatkach dotyczyły ok. 15% wszystkich pozapłacowych wydatków 
zrealizowanych w 2018 r. W tym kontekście należy również uznać, że konieczność 
poniesienia wydatków wynikających z zaległości i błędów orzeczniczych nie spełnia 

                                                      
4  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 570), dalej 

ustawa o SKO. 
5  W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2096 ze zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). 
6  Stosownie do zapisów §1 pkt 6 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie 

obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 115). 
7  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny (ogólną , a także 

cząstkowe): pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano oceny opisowe w odniesieniu do 
oceny ogólnej i oceny cząstkowej wydatków budżetowych. 
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wymogów art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) i b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8. 

Pozostałe wydatki objęte kontrolą zostały poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ufp i aktach wykonawczych, 
a przyznane w 2018 r. środki z rezerwy celowej wykorzystano w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra Finansów. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez SKO sprawozdania 
budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie sposobu organizacji systemu rachunkowości lub wykonania niektórych 
zadań z tego zakresu nie wpłynęły na obniżenie opinii o sprawozdawczości 
kontrolowanej jednostki.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.9 nie zaplanowano 
dochodów w części 86/49 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu. 
W 2018 r. SKO uzyskało nieplanowane dochody w rozdziale 75016 Samorządowe 
kolegia odwoławcze, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w kwocie 8,00 zł, 
z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu nadpłaty zaliczki na poczet 
wynagrodzenie kuratora spadku. W 2017 r. wykonanie dochodów wyniosło 
290,00 zł, i tak jak w 2018 r. były to dochody nieplanowane, uzyskane w § 0970 
z tytułu odszkodowania za zagubienie przez Pocztę Polską S.A. dwóch przesyłek 
poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Uzyskane w badanym roku dochody przekazano na rachunek budżetu państwa 
w dniu 25 lipca 2018 r. (po dwóch dniach od daty wpływu na rachunek bankowy 
SKO), tj. z zachowaniem terminu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa10. 

W SKO nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości na koniec 
2017 r. i na koniec 2018 r. 

Realizacja dochodów budżetowych nie była przedmiotem wniosków pokontrolnych 
i uwag poprzedniej kontroli NIK w zakresie wykonania budżetu państwa przez SKO. 

(dowód: akta kontroli str. 4-23, 28-29 – Skany_dot. należności_bieżących_w_kartach, 

RB27PJB_2019_03_20_12_42_39.xml, RB27PJB_2019_03_20_12_44_51.xml, 33-34) 

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

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Rodzaj i zakres zadań wykonywanych przez kontrolowaną jednostkę w 2018 r. 
nie uległ ważniejszym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Dlatego też 
plan wydatków w części 86/49 na 2018 r. ustalono w kwocie 1 899,0 tys. zł, 
tj. na poziomie 99,7% planowanych wydatków w roku poprzednim (1 905,0 tys. zł). 

Zaplanowane na 2018 r. wydatki w części 86/49 zwiększono w trakcie roku 
budżetowego, środkami przeniesionymi z poz. 42 rezerw celowych budżetu państwa 
(decyzja Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.235.2018.MF.4178 z 13 października 
                                                      
8  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., dalej: ufp. 
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 291. 
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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2018 r.), w kwocie 15,0 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków 
bieżących SKO. Powyższą zmianę prawidłowo wprowadzono do planu finansowego 
SKO na 2018 r. W wyniku opisywanej powyżej zmiany, plan wydatków w budżecie 
SKO na 2018 r. został ustalony ostatecznie w wysokości 1 914,0 tys. zł. 
Zwiększenie planu wydatków wyżej wskazanymi środkami było celowe i wynikało 
z faktycznych potrzeb jednostki, stwierdzonych w trakcie roku budżetowego, 
a dokładne określenie tych potrzeb nie było możliwe na etapie opracowywania 
budżetu na rok 2018. Przyznane środki z rezerwy celowej wykorzystano w całości 
i zgodnie z przeznaczeniem określonym w wymienionej decyzji Ministra Finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 37-105) 

W 2018 r. dysponent części 86/49 zrealizował wydatki budżetu państwa 
w wysokości 1 914,0 tys. zł, tj. na poziomie 100% planu po zmianach i 100,3% 
wydatków zrealizowanych w 2017 r. (1 907,9 tys. zł). Nie wystąpiły przypadki 
realizacji wydatków na poziomie istotnie niższym od planowanego (tj. poniżej 80% 
planu) w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Dysponent części 
budżetowej 86/49 nie podejmował w 2018 r. decyzji o blokowaniu planowanych 
wydatków, o których mowa w art. 177 ufp. 

Zaplanowane w części 86/49 wydatki budżetu państwa w 2018 r. według grup 
ekonomicznych zostały wykonane zgodnie z planem (po zmianach). Realizacja tych 
wydatków przedstawiała się następująco: 
1) wydatki bieżące jednostki budżetowej (100% wydatków ogółem) w wysokości 

1 913,6 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 100,9% wydatków bieżących roku 
poprzedniego (1 896,9 tys. zł), 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 0,4 tys. zł, tj. 100% planu po 
zmianach i 77% wydatków roku poprzedniego (0,5 tys. zł). 

Struktura zrealizowanych w 2018 r. wydatków budżetowych w odniesieniu do 
wydatków bieżących oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych nie uległa istotnym 
zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku wydatków 
majątkowych wystąpiły niewielkie różnice w poziomie ich realizacji w latach  
2017-2018. W 2017 r. zrealizowane wydatki w tej grupie ekonomicznej wyniosły 
10,4 tys. zł (26,1% planu po zmianach w wysokości 40,0 tys. zł) i dotyczyły dostawy, 
montażu i uruchomienia systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni 
(5,3 tys. zł) oraz zakupu komputera stacjonarnego wraz z klawiaturą 
i oprogramowaniem (5,1 tys. zł). Natomiast w pierwotnym planie finansowym na 
2018 r. ujęto wydatki w kwocie 50,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
informatycznego i technicznego w celu wdrożenia przepisów RODO. Ostatecznie 
wydatków tych nie zrealizowano, a zaplanowane środki przeniesiono do innych 
paragrafów klasyfikacji budżetowej, tj.: 
• § 4270 – zakup usług remontowych, w ramach którego wydatkowano 37,4 tys. zł 

na remont części pomieszczeń wykorzystywanych przez SKO, które były w złym 
stanie technicznym (sanitariaty i pomieszczenie socjalne), 

• § 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki, z którego 12,6 tys. zł 
wykorzystano na wyposażenie odremontowanego pomieszczenia socjalnego 
oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych. 

Przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w kwocie 50,0 tys. zł na wydatki 
bieżące dokonano na podstawie dwóch decyzji Prezesa SKO z dnia 19 grudnia 
2018 r. i 28 grudnia 2018 r., a o fakcie tym w dniach 21 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 
2018 r. poinformowano Ministra Finansów, tj. stosownie do przepisów art. 171 
ust. 1 i 3 ufp. 

Prezes SKO wyjaśnił, że nie było konieczności dokonania wydatków na zakup 
sprzętu informatycznego, ponieważ w trakcie trwania roku budżetowego wdrożono 
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bezkosztowo politykę bezpieczeństwa danych osobowych wynikającą z nowych 
przepisów RODO. Wobec zaistniałej sytuacji postanowiono dokonać wskazanego 
powyżej remontu, którego przeprowadzenie nie było możliwe w latach 
wcześniejszych z uwagi na niewystarczające środki na ten cel w ustalanych planach 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 25 – Karta_wydatków_2017_paragraf_606, Faktura_VAT_FS-284_17_NSO 

U_klimatyzacja, Faktura_VAT_7_12_2017_komputer, Faktura_FV_34_18_remont, 29-30  
– RB28_2019_03_20_12_45_12.xml, RB28_2019_03_20_12_42_58.xml, 90, 106-144, 482-486) 

Według danych przedstawionych w sprawozdaniu Rb-70, stan zatrudniania na 
koniec 2018 r. wynosił 16 osób, a na koniec 2017 r. – 17 osób. Zmiana stanu 
zatrudnienia wynikała z faktu przejścia jednego pracownika na urlop macierzyński 
w 2018 r. W latach 2015-2016 stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosił 17 osób. 

W 2018 r. przeciętne zatrudnienie według statusu zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) wynosiło 8 osób, a według statusu 
zatrudnienia 04 (etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych) – 
9 osób i było analogiczne jak w roku poprzedzającym. 

W 2018 r. trzy osoby wykonywały zadania na podstawie umów innych niż umowa 
o pracę (zadania pomocnicze na podstawie umowy zlecenia), a w roku 
poprzedzającym – dwie osoby. Wydatki z tego tytułu wyniosły 24,2 tys. zł i były 
niższe o 3,5 tys. zł od wydatków w roku poprzedzającym.  

W 2018 r wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wyniosły 
1 139 571,84 zł i były niższe od wydatków na wynagrodzenia w roku poprzednim 
o kwotę 19 871,18 zł. Wyższe w 2017 r. wydatki na wynagrodzenia wynikały z faktu 
wypłacenia w tym roku nagród jubileuszowych. 

Wykonanie wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wyniosło 164,0 tys. zł 
i było wyższe od wydatków na te wynagrodzenia w roku poprzednim o 17,8 tys. zł. 
Zwiększenie kwoty wynagrodzeń wynikało ze zwiększenia liczby spraw zlecanych 
pozaetatowym członkom kolegium. 

W 2018 pracownikom SKO wypłacono 45,5 tys. zł nagród (średnia kwota nagród 
wynosiła 2,7 tys. zł). Nie wypłacono nagród dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. 
o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe11.  

(dowód: akta kontroli str. 29-30 – RB28_2019_03_20_12_45_12.xml, 

RB28_2019_03_20_12_42_58.xml, 106-109, 145-225) 

Zobowiązania ogółem na koniec 2018 r wyniosły 126,9 tys. zł (i były niższe od 
zobowiązań w roku poprzednim o 9,5 tys. zł), w tym: 
− w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 91,9 tys. zł, 
− w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15,7 tys. zł, 
− w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,0 tys. zł, 
− w § 4260 Zakup energii – 5,8 tys. zł, 
− w § 4300 Zakup usług pozostałych – 10,7 tys. zł. 

Tytuły i kwoty zobowiązań były zgodne z ewidencją księgową. W sprawozdaniach 
miesięcznych dotyczących wydatków SKO nie stwierdzono występowania 
zobowiązań wymagalnych. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły odsetki za nieterminowe 
regulowanie zobowiązań Zobowiązania w §§ 4260, 4300, 4360, 4610 
(niewymagalne) w łącznej kwocie 17,2 tys. zł wynikały z otrzymanych w styczniu 
2019 r. faktur za zakupione usługi, grzywny i koszty(faktury te zostały zapłacone 
w styczniu 2019 r.). 

                                                      
11  Dz.U. 2017 r. poz. 1998 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 29-30 – RB28_2019_03_20_12_45_12.xml, 

RB28_2019_03_20_12_42_58.xml, 226-231) 

W wyniku ustaleń poprzedniej kontroli budżetowej (P/14/001 Wykonanie budżetu 
państwa w 2013 r. w cz. 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze) sformułowano 
uwagi dotyczące nienaliczania zaliczek na podatek dochodowy od kwot 
wynagrodzeń miesięcznych, wypłacanych dla pozaetatowych członków SKO. 
W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono naliczanie tych zaliczek od stycznia 2015 r., 
w związku z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie nr PDM-3/005-20/14/AG 
z dnia 12 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 28-29 – 
Skany_zaliczek_na_podatek_dochodowy_nieetatowych_członków_SKO, 31-36) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w łącznej kwocie 244,0 tys. zł, 
która stanowiła 12,75% wydatków ogółem w 2018 r. Ze względu na to, że operacje 
gospodarcze ewidencjonowane były w SKO ręcznie (przy wykorzystaniu tzw. 
amerykanki), próbę dowodów/zapisów stanowiących populację wydatków do 
szczegółowego badania w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
dobrano (z udziałem Głównej Księgowej SKO w Nowym Sączu) w sposób celowy, 
według kategorii największych wydatków pozapłacowych, z wyłączeniem pozycji 
o wartości poniżej 500,00 zł. 

Dobrana w powyższy sposób próba wydatków obejmowała 99 zapisów (7,6% 
zapisów w księdze głównej), z czego: 
− 12 zapisów na kwotę 17,5 tys. zł dotyczących § 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia), 
− 16 zapisów na kwotę 30,1 tys. zł dotyczących § 4260, 
− 1 zapis na kwotę 41,9 tys. zł dotyczący § 4270 Zakup usług remontowych, 
− 29 zapisów na kwotę 91,2 tys. zł dotyczących § 4300, 
− 1 zapis na kwotę 2,5 tys. zł dotyczący § 4430 Różne opłaty i składki, 
− 3 zapisy na kwotę 19,8 tys. zł dotyczące § 4440 Odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, 
− 5 zapisów na kwotę 19,0 tys. zł dotyczących § 4600 Kary, odszkodowania 

i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych, 

− 32 zapisy na kwotę 22,0 tys. zł dotyczące § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. str. 25-26 – Skany_kart_wydatków_zobowiązań, 232-249) 

Analiza populacji wydatków do szczegółowego badania w ramach kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2018 r. w SKO w Nowym Sączu wykazała, że służyły 
realizacji zadania/podzadania, któremu zostały przyporządkowane w układzie 
budżetu zadaniowego, zostały rzetelnie skalkulowane i dokonane do wysokości 
kwot ujętych w planie finansowym jednostki.  

Z wyjątkiem badanych wydatków w § 4600 (19,0 tys. zł) i § 4610 (22,0 tys. zł), 
pozostałe wydatki objęte kontrolą zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym 
prawem, były gospodarne oraz przeznaczone na działania prawidłowo 
zorganizowane i celowe. Przy ich zakupie dokonywana była kontrola funkcjonalna, 
a dokumenty zakupu poddawane były kontroli merytorycznej.  

Natomiast zbadane wydatki, które zaewidencjonowano w § 4600 i § 4610 
poniesiono w wyniku nierzetelnych działań SKO, skutkujących zapłatą grzywien za 
bezczynność, która miała charakter rażącego naruszenia prawa i koniecznością 
zwrotu przez SKO na rzecz skarżących kosztów postępowań sądowych, w których 
stwierdzone zostały naruszenia przepisów i braki w postępowaniach dowodowych. 
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Szerszy opis tych zagadnień przedstawiono w dalszej części wystąpienia, 
a w szczególności w sekcji dotyczącej ustalonych nieprawidłowości (pkt 2.1. 
wystąpienia pokontrolnego). 

 (dowód: akta kontroli str. 25-26 – Skany_kart_wydatków_zobowiązań),  
26-28 – Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461, 250) 

Wartość jednostkowa analizowanych wydatków dobranych do szczegółowego 
badania w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. nie przekraczała 
30 000 euro, a wydatki realizowano z wyłączeniem procedur stosowanych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12, stosownie do 
postanowień art. 4 pkt 8 tej ustawy. W zakresie prawidłowości stosowania procedur 
udzielania zamówień publicznych do badania wybrano dwa zamówienia (na kwotę 
łącznie 47,9 tys. zł), według kategorii największych wydatków pozapłacowych: jeden 
– na kwotę 41,9 tys. zł, zaewidencjonowaną w § 4270 i dotyczący płatności za 
remont pomieszczeń SKO na podstawie umowy z 8 listopada 2018 r. oraz aneksu 
z 28 listopada 2018 r. oraz drugi w hierarchii wartości – na kwotę 6,0 tys. zł, 
zaewidencjonowaną w § 4210, dotyczący zakupu ekspresu do kawy E-80 
Pianoblack. W tych przypadkach (na podstawie uregulowania wewnętrznego) 
wybrano najkorzystniejsze oferty spośród pięciu zapytań ofertowych i trzech ofert 
cenowych. Takie działanie było zgodne z art. 44 ust. 3 ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 30 – Zamówienia_publiczne, 251) 

Porównanie danych o liczbie niezałatwionych spraw w poszczególnych kwartałach 
2017 r. i 2018 r. wskazuje na niewydolność działania SKO w zakresie bieżącej 
realizacji nałożonych zadań i narastanie tego problemu w okresie objętym kontrolą. 
Odsetek niezałatwionych spraw w poszczególnych kwartałach 2017 r. na ogół nie 
przekraczał połowy wszystkich spraw do załatwienia, ale już w 2018 r. wskaźnik ten 
w 3 z 4 kwartałów był wyższy niż 50%. Podkreślenia przy tym wymaga zauważalny 
wzrost udziału spraw niezałatwionych w wymaganym terminie13 w łącznej liczbie 
spraw do załatwienia. Relacja taka w kolejnych kwartałach 2017 r. nie przekraczała 
poziomu 20%, natomiast począwszy od II kwartału 2018 r. odsetek ten były wyższy 
niż 25%, co może wskazywać na pogłębiające się problemy w tym zakresie. 
Zwiększeniu się zaległości orzeczniczych w 2018 r. towarzyszył wzrost liczby spraw 
do załatwienia w tym okresie, przy niezmiennym poziomie zatrudnienia członków 
Kolegium (w latach 2017-2018 Kolegium liczyło 27 członków, z czego 9 etatowych 
i 18 pozaetatowych). Szczegółowe dane na temat liczby spraw w poszczególnych 
kwartałach przedstawiono w poniższej tabeli.   

Tabela 1. Liczba spraw do załatwienia i liczba spraw niezałatwionych przez SKO 
w poszczególnych kwartałach 2017 r. i 2018 r.  

                                                      
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej: u.p.z.p. 
13  Zasadniczo załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca (art. 35 § 3 Kpa).  

Okres 
Liczba spraw 

do 
załatwienia 

Liczba spraw 
niezałatwionych 

Odsetek spraw 
niezałatwionych  
[kol. 3 / kol. 2] 

Liczba spraw 
niezałatwionych  
w wymaganym 

terminie 

Odsetek spraw 
niezałatwionych  

w terminie 
[kol. 5 / kol. 2] 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

I kwartał 
2017 

1 280 629 49,1% 126 9,8% 

I kwartał 
2018 

1 417 649 45,8% 232 16,4% 

zmiana  
(I kw. 2018 /  
I kw. 2017) 

↑ 137 (10,7%) ↑ 20 (3,2%) ↓ 3,3 p.p. ↑ 106 (84,1%) ↑ 6,6 p.p. 

II kwartał 
2017 

1 151 562 48,8% 112 9,7% 

II kwartał 1 143 588 51,4% 315 27,6% 
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(dowód: akta kontroli str. 209-225, 436-437) 

Z danych o działalności SKO wynika, że liczba spraw ujętych w ewidencji SKO 
zwiększyła się w 2018 r. o 10,2% w porównaniu do roku poprzedniego (z 3 189 
w 2017 r. do 3 515 w 2018 r.). Ponadto w informacjach tych wskazano, że w 2018 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał pięć skarg na bezczynność SKO, 
uznając ich zasadność we wszystkich przypadkach, podczas gdy w 2017 r. 
rozpoznano dziewięć takich skarg, w tym siedem (78%) jako uzasadnione. 
Równocześnie w 2018 r. sąd administracyjny rozpatrzył 225 skarg na decyzje 
i postanowienia wydane przez SKO, uwzględniając je w 48 przypadkach (21%). 
W roku wcześniejszym sąd administracyjny uwzględnił 72 takie skargi spośród 295 
rozpatrzonych spraw (24%). 

(dowód: akta kontroli str. 209-225) 

Nieprawidłowości związane z nieterminowym załatwianiem spraw przez SKO 
w latach poprzedzających okres objęty kontrolą NIK zostały ujawnione w toku innych 
kontroli zewnętrznych, prowadzonych przez właściwe resorty. W 2007 r. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło w SKO kontrolę 
za 2006 r., w wyniku której stwierdzono m.in., że: 
− spośród 2 545 wszystkich spraw skierowanych do SKO w 2006 r., w 147 

przypadkach (6%) postępowanie odwoławcze trwało dłużej niż sześć miesięcy, 
− w 24 z 55 poddanych kontroli spraw (44%) przekroczono terminy wynikające 

z art. 35 § 3 Kpa, 
− w 14 przypadkach (25% badanych spraw) SKO nie poinformowało stron, 

na podstawie art. 36 Kpa, o niemożności rozpatrzenia sprawy w terminie, 
nie wskazując przy tym nowego terminu załatwienia sprawy, 

− według wyjaśnień Prezesa SKO, przypadki niedotrzymywania ustawowych 
terminów rozpatrywania spraw w 2006 r. wynikały w szczególności z problemów 
z obsadą etatów członkowskich, wzrostu liczby spraw i ich większego stopnia 
skomplikowania w porównaniu do roku poprzedniego. 

Z kolei w toku kontroli przeprowadzonej w 2013 r., przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji (kontrolą objęto okres 2012 r. – I półrocze 2013 r.), ujawniono m.in., że:      
− spośród 4 387 wszystkich spraw skierowanych do SKO w okresie objętym 

kontrolą, w 196 przypadkach (4,5%) postępowanie odwoławcze trwało dłużej niż 
sześć miesięcy, 

− w 2012 r. członkowie Kolegium rozpatrzyli 2 877 spraw, w tym 939 (32,6%) 
po upływie wymaganego terminu, a w I połowie 2013 r. – 1 102 sprawy, w tym 
199 po terminie (18,1%),    

2018 

zmiana 
(II kw. 2018 / 
 II kw. 2017) 

 ↓ 8 (0,7%) ↑ 26 (4,6%) ↑ 2,6 p.p.  ↑ 203 (181,3%) ↑ 17,9 p.p. 

III kwartał 
2017 

1 166 610 52,3% 223 19,1% 

III kwartał 
2018 

1 345 841 62,5% 531 39,5% 

zmiana 
(III kw. 2018 /  
III kw. 2017) 

↑ 179 (15,4%) ↑ 231 (37,9%) ↑ 10,2 p.p.  ↑ 308 (138,1%) ↑ 20,4 p.p. 

IV kwartał 
2017 

1 393 559 40,1% 223 16,0% 

IV kwartał 
2018 

1 688 869 51,5% 454 26,9% 

zmiana 
(IV kw. 2018 / 
IV kw. 2017) 

↑ 295 (21,2%) ↑ 310 (55,5%) ↑ 11,4 p.p. ↑ 231 (103,6%) ↑ 10,9 p.p. 
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− w 67 ze 108 poddanych kontroli spraw (62%) SKO nie poinformowało stron, 
na podstawie art. 36 Kpa, o niemożności rozpatrzenia sprawy w terminie, 
nie wskazując przy tym nowego terminu załatwienia sprawy, 

− w 25 przypadkach, pomimo powiadomienia strony o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy, termin ten nie został zachowany, 

− Prezes SKO wskazał w wyjaśnieniach, że występujące przypadki 
niedotrzymywania ustawowych terminów rozpatrywania spraw związane są 
przede wszystkim z systematycznym wzrostem liczby kierowanych spraw, który 
w żaden sposób nie jest rekompensowany zwiększeniem liczby etatów 
członkowskich, 

− w związku z powstającymi zaległościami orzeczniczymi Prezes SKO wielokrotnie 
występował o dodatkowe etaty członkowskie i środki na wynagrodzenia dla 
członków pozaetatowych (dziewięć wniosków do Ministra Finansów w okresie 
2010-2013 oraz dwa wnioski do Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji 
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w latach 2011-2012), 

− pomimo wysłanych wniosków, do dnia zakończenia kontroli przez zespół 
kontrolny (30 sierpnia 2013 r.), stan osobowy SKO nie został zwiększony. 

(dowód: akta kontroli str. 24 – Kontrole MSWiA_MAiC) 

W 2018 r., na podstawie otrzymanych rozstrzygnięć sądów administracyjnych w 36 
sprawach, SKO wydatkowało 41,0 tys. zł, z czego: 19,0 tys. zł na zapłatę grzywien 
z uwagi na bezczynność SKO oraz 22,0 tys. zł w związku z koniecznością zwrotu 
przez SKO na rzecz skarżących kosztów postępowań sądowych, w których 
stwierdzone zostały naruszenia przepisów i braki w postępowaniach dowodowych. 
Szerszy opis tych zagadnień przedstawiono w sekcji dotyczącej ustalonych 
nieprawidłowości (pkt 2.1. wystąpienia pokontrolnego).     

(dowód: akta kontroli str. str. 25-26 – Karta_wydatków_2018_paragraf_460_wyd, 

Karta_wydatków_2018_paragraf_461_zob_wyd, 26-28 – 
Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461, 317-318) 

W ewidencji księgowej kwotę zapłaconych grzywien (19,0 tys. zł) 
zaewidencjonowano w § 4600 i stanowiła ona 100% tych wydatków. Natomiast 
kwoty związane z koniecznością zwrotu kosztów postępowań sądowych 
(22,0 tys. zł) zaewidencjonowano w § 4610 i stanowiły one 92,0% tych wydatków 
(23,9 tys. zł). Według stanu na koniec 2018 r. nie przekroczono planowanych kwot 
tych wydatków. 

 (dowód: akta kontroli, str. 25-26 – Karta_wydatków_2018_paragraf_460_wyd 

Karta_wydatków_2018_paragraf_461_zob_wyd, 30 – RB28_2019_03_20_12_45_12.xml, 106-107) 

W 2018 r. wniosku o zwiększenie planu wydatków z rezerwy celowej 
nie uzasadniano obowiązkiem zapłaty grzywien w związku z wyrokami sądowymi14.  
Natomiast w ramach prac nad budżetem państwa na rok 2019 złożono wniosek do 
Komisji Finansowej Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych (9 kwietnia 2018 r.) o zwiększenie: obsady etatowej o 1 – 2 etaty 
członkowskie, środków umożliwiających zatrudnienie dwóch pracowników 
administracyjnych i podniesienie wysokości wynagrodzenia średnio do kwoty 
3,0 tys. zł brutto15.  

Prezes SKO wyjaśnił, że szczupłość budżetu Kolegium wymusza bardzo oszczędne 
gospodarowanie środkami i rezygnację z wielu celowych, chociaż nie niezbędnych 

                                                      
14  Sytuacja taka miała miejsce we wniosku nr SKO-MF-3110-6/15 z dnia 14 lipca 2015 r. o zwiększenie planu wydatków 

z rezerwy celowej o kwotę 10,0 tys. zł na zapłatę grzywny na podstawie wyroku sądowego. Minister Finansów 
nie uwzględnił tego wniosku w decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. 

15  Na podstawie wniosków SKO w latach 2014-2016 Minister Finansów zwiększył plan wydatków na wynagrodzenia dla 
członków pozaetatowych SKO (§ 4170) z rezerwy celowej o 90,0 tys. zł łącznie (wnioski dotyczyły kwoty 95,0 tys. zł). 
W 2017 r. nie składano takich wniosków. 
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wydatków. W tym zakresie zrezygnowano np. z udziału członków i pracowników 
biura we wszelkich szkoleniach merytorycznych organizowanych przez zewnętrzne 
podmioty.  

W 2018 r. do SKO wpłynęło osiem ofert szkoleniowych w zakresie ochrony gruntów 
rolnych, postępowania egzekucyjnego w administracji, odszkodowań-wywłaszczeń 
i zwrotów, gospodarki odpadami, pomocy społecznej, zagospodarowania 
przestrzennego, środowiskowych uwarunkowań, przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów, świadczeń rodzinnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 24 – Kontrole MSWiA_MAiC, 93, 96, 283-314, 451-459) 

W wydanych wyrokach, którymi zasądzono konieczność zwrotu przez SKO na rzecz 
skarżących kosztów postępowań sądowych w łącznej wysokości 22,0 tys. zł, sądy 
administracyjne podnosiły nieprawidłowości, które dotyczyły przede wszystkim 
naruszenia podstawowych zasad prowadzenia postępowania oraz braków 
w postępowaniu dowodowym. 

Przykładowo, w wyroku z 22 marca 2018 r. (sygn. akt II SA/Kr 185/18) WSA 
stwierdził m.in., że: Działanie organu odwoławczego naruszyło zasadę 
dwuinstancyjności postępowania, która wymaga aby postępowanie przed organem 
drugiej instancji miało wymiar w pełni merytoryczny, a nie tylko kontrolny. Decyzja 
organu II instancji (jej uzasadnienie będące integralną częścią decyzji) ogranicza się 
jedynie do krótkiego wręcz lapidarnego odniesienia się do zarzutów odwołania 
i stwierdzenia ich bezzasadności. Uchybienie to stanowi samodzielną podstawę do 
eliminacji decyzji organu odwoławczego z obrotu prawnego. Analiza przedmiotowej 
sprawy wykazuje, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem powyższej 
zasady, a w konsekwencji z naruszeniem kolejnych naczelnych zasad postępowania 
administracyjnego wynikających z art. 7, art. 8, art. 15 oraz z naruszeniem 
przepisów art. 77 § 1 i 80 K.p.a. Organ II instancji rozpoznał tylko i wyłącznie zarzuty 
odwołania, nie przeprowadzając ponownego postępowania merytorycznego, 
mającego na celu podjęcie kolejnego rozstrzygnięcia. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Nowym Sączu nie przeprowadziło tym samym po raz kolejny oceny 
dowodów, nie przeanalizowało wszystkich aspektów faktycznych i prawnych 
relewantnych przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.  

W uzasadnieniu wyroku z 29 września 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 697/17) WSA 
wskazał m.in., że (…) działania organów administracji naruszają więc przepisy 
art. 7, 8, 9 i 63 § 2 i art. 77 § 1 kpa. Decyzje organów administracji zostały wydane 
bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i prawidłowego ustalenia stanu 
faktycznego sprawy.  

W sprawie rozpoznanej przez WSA 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Kr 310/18) 
stwierdzono m.in., że: Zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem 
przepisów postępowania, i to w sposób, który wymagał wyeliminowania jej z obrotu 
prawnego. Po pierwsze, zauważyć należy, że postępowanie zostało wszczęte 
w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, skoro psy zostały już odebrane (…) 
Tymczasem w uzasadnieniu decyzji z dnia 3.01.2017 r. (…) organ I instancji powołał 
się na art. 7 ust. 1 i 3, a rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadał na 
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, czyli przepisu odnoszącego się do decyzji wydanej 
przed odebraniem zwierząt. Pouczenie o prawie do wniesienia odwołania w terminie 
3 dni od daty doręczenia decyzji było również błędne, gdyż przepis art. 7 ust. 2 
odnosi się do decyzji wydawanej uprzednio, czyli takiej, która dopiero będzie 
stanowić podstawę do odebrania zwierzęcia (…) Nie ma zatem racji SKO w Nowym 
Sączu, że organ I instancji błędnie pouczył strony o terminie do wniesienia 
odwołania (…) SKO w Nowym przeoczyło, że już w pierwszej decyzji kasacyjnej 
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wydanej w kontrolowanej sprawie powołało się w podstawie prawnej decyzji na 
przepis art. 7 ust. 3 ustawy (…) Po trzecie, stan faktyczny nie został przez organ 
odwoławczy prawidłowo ustalony, a ocena materiału dowodowego nie jest pełna. 
Organ nie poczynił żadnych ustaleń na podstawie dołączonej do akt płyty CD, 
nie ocenił wiarygodności oświadczeń i zeznań (…). 

Natomiast w wyroku z 7 listopada 2017 r. (sygn. akt ll SA/Kr 1098/17) wskazano 
w szczególności, że: Zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów postępowania 
są zasadne. Przebieg postpowania od samego początku był nieprawidłowy (…) 
Organy tak I, jak i II instancji całkowicie zaniechały dokonania oceny opinii biegłego, 
której pobieżna nawet analiza powinna wzbudzić wątpliwości organu co do jej 
rzetelności. Nie dostrzegły, że opinia została sporządzona sprzecznie ze zleceniem 
organu, a przede wszystkim, że materiały będące załącznikami opinii – ze względu 
na ich nieczytelność i braki uniemożliwiają jej weryfikację. Opinia nie odnosi się do 
wszystkich sygnalizowanych w sprawie przyczyn (…) Wiarygodność opinii 
podważają również złożone w dniu 6.09.2016 r. wyjaśnienia biegłego (…) Nadto, 
zwrócić należy uwagę, że stosownie do treści art. 84 § 2 K.p.a biegły podlega 
wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24 kodeksu. Wnioskodawcy 
złożyli taki wniosek w dniu 24.10.2016 r. Nie został on w ogóle rozpoznany. 

W innej sprawie (sygn. akt ll SA/Kr 1323/17) WSA wskazał, że: (…) organy obu 
instancji przedwcześnie, tj. bez należytego, dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego przyjęły, iż taki dostęp nie jest zapewniony dla działki (…) a także do 
działki (…) na terenie których ma być zrealizowana przedmiotowa inwestycja (…) 
Oceniając powyższe należy wskazać, że organy nie wyjaśniły jaki jest status prawny 
działki (…) poza ustaleniem, że na tym odcinku nie jest to droga publiczna o statusie 
drogi gminnej, co wynika z ww. rozstrzygnięcia nadzorczego. Pozostałe kwestie 
mimo, iż istotne dla wyjaśnienia sprawy nie zostały prawidłowo ustalone.  

W kolejnej sprawie (sygn. akt II SA/Kr 703/17 z 4 października 2017 r.) WSA 
stwierdził, że: W ocenie Sądu Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznało 
odwołanie skarżących jakkolwiek nie wykazali oni, iż dysponują 
zindywidualizowanym interesem prawnym. Niewyjaśnienie powyższej kwestii 
skutkuje co najmniej przedwczesnym wydaniem skarżonej decyzji. Nie można 
bowiem uznać za prawidłowe stanowisko, w którym uznaje się, iż dla organu 
odwoławczego wiążące jest samo wniesienie odwołania, nawet gdy nie zostanie 
wykazany indywidualny interes prawny odwołującego się. 

Z kolei NSA zwrócił uwagę na błędy na obu etapach postępowania (SKO oraz sąd 
I instancji) i podniósł m.in., że: Skarga kasacyjna nie jest pozbawiona 
usprawiedliwionych podstaw, wskazując na błędne ustalenie stanu faktycznego 
sprawy, nierozpatrzenie całego materiału dowodowego oraz niepodjęcie wszelkich 
kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia 
sprawy (…) Wszystkie powyżej wskazane braki postępowania dowodowego, na 
które zwraca się uwagę w skardze kasacyjnej, powodują, że wydane w tej sprawie 
decyzje oraz zaskarżany wyrok Sądu pierwszej instancji nie uwiarygodniają 
podjętych rozstrzygnięć (sygn. akt OSK 1974/16 z 17 listopada 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 26-28 – Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461) 

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

Wskutek nierzetelnego postępowania SKO w 2018 r. wydatkowano ze środków 
publicznych 41,0 tys. zł, z czego: 19,0 tys. zł na zapłatę grzywien z uwagi na 
bezczynność SKO w pięciu rozpatrywanych sprawach, wynoszącą od 7 do 24 
miesięcy oraz 22,0 tys. zł w związku z koniecznością zwrotu przez SKO na rzecz 
skarżących kosztów postępowań sądowych, w których stwierdzone zostały 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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naruszenia przepisów i braki w postępowaniach dowodowych (w 31 sprawach) lub 
sześciomiesięczna zwłoka w podejmowanych działaniach (jedna sprawa). Wydatki 
te stanowiły 14,5% wszystkich pozapłacowych wydatków zrealizowanych przez SKO 
w 2018 r.16 

 (dowód: akta kontroli str. 25-26 – Skany_kart_wydatków_zobowiązań,  
26-28 – Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461, 90, 250, 317-318) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (w 34 sprawach) oraz Naczelny Sąd 
Administracyjny (w 2 sprawach) zasądził od SKO: 
− grzywny w łącznej kwocie 19,0 tys. zł za bezczynność, która miała charakter 

rażącego naruszenia prawa, z czego: 
• 15,0 tys. zł (wyrokiem – sygn. akt II SA/Kr 935/15 z 5 października 2015 r.) 

ze skargi osoby fizycznej na niewykonanie przez SKO wyroku WSA 
z 29 grudnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Kr 360/14 przez okres ponad 7 miesięcy 
(od zobowiązania SKO przez WSA do rozpoznania wniosku osoby skarżącej 
w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku 
z dnia 29 grudnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Kr 360/14 uwzględniającego skargę 
na bezczynność SKO do dnia poprzedzającego podjęcie przez SKO pierwszej 
czynności mającej na celu ustalenie adresów spadkobierców zmarłych stron, 
ich adresów zamieszkania oraz aktualnych adresów uczestników postępowania 
(dopiero w dniu 31 lipca 2015 r.).  
W uzasadnieniu wyroku WSA podał, że (…) organ nie zareagował na 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczone organowi przez 
pełnomocnika skarżącego w dniu 31 grudnia 2014 roku, skarżący w dniu 
8 stycznia 2015 roku wniósł skargę na bezczynność organu. Skarga ta została 
doręczona organowi (…) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Organ uporczywie 
jednak nie dopełniał obowiązku przekazania skargi na bezczynność do WSA 
w Krakowie, blokując możliwość rozpoznania skargi na bezczynność, a tym 
samym blokując skarżącemu prawo do sądu, co spowodowało, iż WSA 
w Krakowie wymierzył organowi aż trzy razy grzywnę za uporczywe 
nieprzekazywanie skargi [przyp. kontrolera: 0,5 tys. zł grzywny i 0,1 tys. zł 
tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego – postanowieniem 
z 18 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II SO/Kr 11/14); 10,0 tys. zł grzywny i 0,1 tys. zł 
tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego – postanowieniem 
z 4 września 2014 r. (sygn. akt II SO/Kr 20/14) oraz 10,0 tys. zł grzywny 
i 0,1 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania – wyrokiem z 29 grudnia 
2014 r. (sygn. akt II SAB/Kr 360/14)] zawiadamiając dodatkowo Prezesa Rady 
Ministrów o rażącym niedopełnieniu przez SKO w Nowym Sączu obowiązku 
przekazania zalegającej w organie skargi do sądu [w ramach sprawy – 
sygn. akt. II SO/Kr 20/14], 

• 4,0 tys. zł ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w czterech 
sprawach wydania przez SKO decyzji w postępowaniu odwoławczym 
ze zwłoką wynoszącą ponad 2 lata (w każdej sprawie), tj.: od 27 maja 2015 r. 
do 5 czerwca 2017 r. w sprawie – sygn. akt III SAB/Kr 78/17; od dnia 18 maja 
2015 r. do dnia 29 maja 2017 r. w sprawie – sygn. akt III SAB/Kr 79/17; 
od 18 maja 2015 r. do 29 maja 2017 r. w sprawie – sygn. akt III SAB/Kr 80/17; 
od 18 maja 2015 r. do 23 maja 2017 r. w sprawie – sygn. akt III SAB/Kr 81/17 
(grzywny wymierzone na podstawie czterech wyroków z 12 października 
2017 r., które zostały przekazane do SKO w I kwartale 2018 r.), 

                                                      
16  Wydatki pozapłacowe SKO w 2018 r. (łączne wydatki pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki 

na wynagrodzenia bezosobowe) wyniosły 281,8 tys. zł. 
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− zwrot kosztów postępowania sądowego (ze skargi osób fizycznych i instytucji) 
w kwocie 22,0 tys. zł po rozpoznaniu 32 spraw17, z czego w 31 sprawach koszty 
(21,9 tys. zł) zasądzone zostały w związku z naruszeniem przepisów Kpa18, upzp, 
Ordynacji podatkowej19, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych20, Prawa 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi21, Prawa ochrony środowiska22 
oraz w związku z brakami w postępowaniu dowodowym, a w jednej sprawie kwotę 
0,1 tys. zł zasądzono w związku z bezczynnością SKO wynoszącą ponad 
6 miesięcy – od 14 listopada 2017 r. do 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt II SAB/Kr 
94/18 z 30 sierpnia 2018 r.), która nie stanowiła rażącego naruszenia prawa.  

Wśród 31 spraw – w dwóch (sygn. akt OSK 1974/16 z 17 listopada 2017 r. 
i sygn. akt II FSK 1799/16 z 17 lipca 2018 r.) zwrot kosztów postępowania 
sądowego na kwotę 2,8 tys. zł zasądził NSA. 

W wydanych wyrokach sądy administracyjne podnosiły nieprawidłowości, które 
dotyczyły przede wszystkim naruszenia podstawowych zasad prowadzenia 
postępowania oraz braków w postępowaniu dowodowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-26 – Skany_kart_wydatków_zobowiązań,  
26-28 – Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461, 317-318) 

Stosownie do postanowień art. 11 ust 1 pkt 9 ustawy o samorządowych kolegiach 
odwoławczych, Prezes kolegium kieruje jego pracami, a w szczególności czuwa nad 
jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium. 
Do przygotowania wskazanych powyżej spraw Prezes SKO wyznaczał 
sprawozdawców oraz trzyosobowe składy orzekające. Prezes SKO wyjaśnił m.in.: 
−  w sprawie zwłoki w wydaniu decyzji wywołującej skutek w postaci zasądzenia 

grzywny w wysokości 15,0 tys. zł: (…) opóźnienie w wydaniu decyzji kończącej 
postępowanie spowodowane był okolicznościami niezależnymi od Kolegium (…) 
W tym celu Kolegium podjęło działania przewidziane przepisami prawa, które do 
dnia wydania wyroku nie przyniosły rezultatów (…) Sąd nie podzielił jednak 
stanowiska Kolegium i stwierdził, że dopuściło się ono bezczynności mającej 
charakter rażącego naruszenia prawa, 

−  w sprawie zwłoki w wydawaniu decyzji, wywołującej skutek w postaci zasądzenia 
pozostałych grzywien (łącznie 4,0 tys. zł): Nie kwestionując faktu opieszałego 
działania sprawozdawcy w powyższych sprawach pragnę jednak podkreślić, 
że decyzje kończące postępowania zostały wydane przeszło cztery miesiące 
przed zapadnięciem wyroków WSA, 

− w sprawie zasądzenia zwrotów kosztów postępowań: Należy podkreślić, 
że Kolegium w swoich orzeczeniach nie jest nieomylne i zdarza się, że wydaje 
decyzje błędne. W ubiegłym roku na 225 orzeczeń wydanych przez WSA 
w Krakowie w sprawach z SKO w Nowym Sączu, Sąd uwzględnił skargę w 48 
przypadkach, co oznacza, że negatywnie zweryfikowanych zostało 21% 
rozstrzygnięć Kolegium. Dla zobrazowania jakości pracy Kolegium, w tym 

                                                      
17  Sygn. akt: II SA/Kr 935/15, III SA/Kr 697/17, II SA/Kr 1098/17, II SA/Kr 1096/17, II SA/Kr 1268/17, II SA/Kr 1381/17, 

I SA/Kr 1073/17, II SA/Kr 1335/17, II SA/Kr 1334/17, II SA/Kr 1323/17, II SA/Kr 1079/17, II SA/Kr 1078/17, II SA/Kr 
1097/17, II SA/Kr 294/18, II FSK 1799/16, II SA/Kr 24/18, I SA/Kr 470/18, III SA/Kr 518/18, II SA/Kr 185/18, II SA/Kr 
1307/15, II SA/Kr 701/17, III SA/Kr 224/18, III SA/Kr 225/18, II SA/Kr 1679/17, II SA/Kr 310/18, I SA/Kr 215/18, II SA/Kr 
1205/17, II SAB/Kr 94/18, II SA/Kr 590/16, OSK 1974/16. 

18  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej 
Kpa (artykuły: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 § 3 w zw. z art. 84 § 2, 77, 80, 85, 86, 106, 107 §3, 138 § 2). 

19  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) – artykuły: 120, 121, 127, 180 
§ 1, 187 § 1, art. 191, 197 § 1, 210 § 1 pkt 6 i § 4, 233 § 1 pkt 1. 

20  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – artykuły: 
1a ust. 1 pkt 1, 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 jak i w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 

21  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 
ze zm.) – art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c. 

22  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) – art. 56 ust. 2 
w zw. z ust. 9. 
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aspekcie, pragnę przedstawić informacje wynikające ze zbiorczego opracowania 
Naczelnego Sądu Administracyjnego za 2017 r.(bardziej aktualne dane nie są 
jeszcze dostępne). I tak średni wskaźnik uwzględnienia skarg na decyzje 
kolegiów (wszystkich łącznie) wyniósł w 2017 r. 34%. Oznacza to, że poziom 
merytoryczny orzeczeń Kolegium przekracza średnią ogólnokrajową,  

− w sprawie podjęcia działań w celu niedopuszczenia do powstania ww. zaległości 
orzeczniczych: SKO w Nowym Sączu z problemem niedostatecznej obsady 
etatowych członków kolegium boryka się od drugiej połowy lat 
dziewięćdziesiątych ub. wieku (…) W trakcie przeszło dwudziestu lat Minister 
Finansów zwiększyło ilość etatów o trzy do poziomu 9 etatów (czyli wzrost o 33%) 
jednak w tym samym czasie nastąpił wzrost ilości spraw do poziomu 3515 w ub. 
roku czyli o 390%. (…) Jako osoba pełniąca funkcję wiceprzewodniczącego 
Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (do kwietnia 
2015 roku) podjąłem się opracowania standaryzacji usług publicznych 
świadczonych przez sko (…) Przyjęto wskaźnik, wg którego roczne obciążenie 
etatowego członka kolegium nie powinno przekraczać 240 spraw (…) Zgodnie 
z powyższymi standardami SKO w Nowym Sączu powinno otrzymać cztery 
dodatkowe etaty członkowskie, a środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych 
w biurze powinny wzrosnąć do poziomu 502 440 zł. (…) Przedstawione wyżej 
ustalenia zostały przedstawione Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, które 
wnioskowało wcześniej o przeprowadzenie takich analiz. Należy jednak 
podkreślić, że w kolejnych latach ze strony rządowej nie doczekano się 
jakiejkolwiek reakcji na zgłoszone problemy i potrzeby samorządowych kolegiów 
odwoławczych. W ostatnim czasie Zarząd KRSKO wystąpił ponownie do 
Min. Finansów o uwzględnienie potrzeb kolegiów przy planowaniu budżetu na 
2020 rok w zakresie środków na wynagrodzenia w biurach kolegiów. 
W wystąpieniu, m.in. wskazano na potrzebę zwiększenia tych środków dla SKO 
w Nowym Sączu o kwotę 228 000 zł. (…) Z przedstawionych wyżej informacji 
jednoznacznie wynika, że SKO w Nowym Sączu jest nadmiernie obciążone ilością 
rozpatrywanych spraw a środki budżetowe, którymi dysponuje nie pozwalają na 
pełną, sprawną i terminową realizację nałożonych zadań. 

 (dowód: akta kontroli, str. 252-282) 

NIK nie kwestionuje przedstawionej argumentacji o niewystarczającej obsadzie 
kadrowej SKO w odniesieniu do liczby rozpatrywanych spraw, lecz równocześnie 
zauważa, że wyjaśnienia te nie znoszą negatywnych skutków finansowych, które 
występują w związku z błędami i zaległościami orzeczniczymi. Jak wcześniej 
wskazano, skutki te miały zauważalny wpływ na możliwości gospodarowania 
środkami pozostającymi w dyspozycji SKO (stanowiły ok. 15% wszystkich 
pozapłacowych wydatków zrealizowanych w 2018 r.). Powinno to być szczególnie 
brane pod uwagę, zwłaszcza w kontekście – wskazywanych w wyjaśnieniach – 
ograniczonych możliwości budżetowych SKO. W tym miejscu należy również 
zauważyć, że Izba badała wykonanie budżetu tylko za 2018 r., a w niektórych 
przypadkach łączne wydatki związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami mogą 
być znacznie wyższe. Przykładowo w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 935/15 całkowite 
koszty (grzywny oraz zwrot kosztów postępowania) związane z bezczynnością SKO 
wyniosły 36,2 tys. zł. Izba zauważa, że ponoszenie kosztów wynikających 
z nieprawidłowych działań orzeczniczych nie stanowi o efektywnym wykorzystaniu 
środków publicznych. W tym kontekście należy również uznać, że konieczność 
poniesienia wydatków wynikających z zaległości i błędów orzeczniczych nie spełnia 
wymogów art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) i b) ufp. Zgodnie ze wskazanymi tam zasadami, 
wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
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z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Z całą pewnością nadmierna liczba spraw nie sprzyja terminowemu i rzetelnemu ich 
rozpatrywaniu. Niemniej jednak taki właśnie sposób postępowania wymagany jest 
od SKO na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
zaś wynika on z postanowień art. 7, 8 i 12 Kpa. Tymczasem zarzuty sądów 
administracyjnych do rozstrzygnięć SKO często dotyczyły naruszenia tych właśnie 
fundamentalnych zasad postępowania administracyjnego. NIK zwraca przy tym 
uwagę, że stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządowych 
kolegiach odwoławczych, od etatowych członków Kolegium wymagany jest wysoki 
poziom wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczenie 
zawodowe. 

 (dowód: akta kontroli, str. 25-26 – Skany_kart_wydatków_zobowiązań,  
26-28 – Skany_wyroków_NSA_WSA_w_Krakowie_par_460_par_461, 90, 317-318) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W SKO w 2018 r. i 2017 r. nie realizowano wydatków pochodzących z budżetu 
środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli, str. 315-316) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Finansów układem zadaniowym wydatków, 
działalność SKO skoncentrowana była w obrębie jednego podzadania, 
tj. podzadania 16.1.5. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 
właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach 
na zasadach określonych w ustawach. W jego ramach wyróżniono następujące 
działania:  
− 16.1.5.1. Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych, 
− 16.1.5.2. Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących 

wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.  

Wydatki poniesione przez SKO w 2018 r. służyły realizacji tego podzadania. 
Zastrzeżenia kontroli NIK dotyczyły części wydatków zaewidencjonowanych 
w § 4600 i § 4610, co szczegółowo przedstawiono w sekcji dotyczącej 
nieprawidłowości, w pkt 2.1 wystąpienia pokontrolnego. 

Ocena wykonania podzadania 16.1.5. dokonywana była w 2018 r. na podstawie 
następujących mierników: 
− odsetek liczby spraw administracyjnych i podatkowych załatwionych w okresie 

sprawozdawczym w stosunku do ogólnej liczby spraw z tego zakresu ujętych 
w ewidencji – realizację zaplanowano na poziomie 80%, a miernik wykonano 
na poziomie 73,59%, tj. na poziomie o 6,41 punktów procentowych niższym 
niż założono, 

− stosunek liczby spraw załatwionych w drodze ugody lub orzeczenia do ogólnej 
liczby spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ujętych w ewidencji 
w danym okresie sprawozdawczym – realizację zaplanowano na poziomie 90%, 
a miernik wykonano na poziomie 58,49%, tj. na poziomie o 31,51 punktów 
procentowych niższym niż założono. 

  

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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W przypadku zaplanowanych działań osiągnięto następujące rezultaty: 
− działanie 16.1.5.1. – przyjęto miernik: odsetek liczby skarg do WSA na decyzje 

i postanowienia kolegium w stosunku do ogólnej liczby orzeczeń wydanych 
w okresie sprawozdawczym, które mogą być zaskarżone na poziomie 25%, 
a jego faktyczne wykonanie na poziomie 21,58% nie przekroczyło założonego 
progu, 

− działanie 16.1.5.2. – przyjęto miernik: odsetek liczby sprzeciwów w stosunku do 
ogólnej liczby spraw z tego zakresu załatwionych w okresie sprawozdawczym 
na poziomie 10%, a jego faktyczne wykonanie na poziomie 29,03% było o 19,03 
punktu procentowego wyższe niż założony pułap. 

 (dowód: akta kontroli, str. 24 – RB-BZ1_RB-BZ2, 319-321, 333-334) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W rezultacie wydatkowania środków publicznych nie w pełni osiągnięto cele 
prowadzonej działalności, w trzech z czterech obszarów zaplanowanych w budżecie 
zadaniowym na 2018 r.  

Wielkości wykonanych mierników dla podzadania 16.1.5 oraz działania 16.1.5.2. 
(łącznie trzy mierniki) nie osiągnęły założonych (docelowych) poziomów. Należy 
przy tym podkreślić nieosiągnięcie celów w obrębie podstawowego obszaru 
działalności SKO, tj. sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w odniesieniu do 
rozstrzygnięć wydawanych jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekania 
w innych sprawach zgodnie z przypisaną właściwością rzeczową. Świadczy o tym 
załatwienie przez SKO mniejszej niż założono liczby poszczególnych spraw 
(tj. administracyjnych i podatkowych oraz w kolejnej kategorii – dotyczących opłat za 
użytkowanie wieczyste), a podkreślić należy, że przyjęte w tym zakresie mierniki 
i tak nie przewidywały wydania orzeczeń we wszystkich sprawach ujętych 
w ewidencji SKO. Jako przyczynę niepełnego wykonania tych zadań wskazywano 
wzrost liczby spraw w porównaniu do roku poprzedniego oraz niewystarczającą 
liczbę członków Kolegium.  

Konieczność opracowania budżetu w układzie zadaniowym wynika w szczególności 
z postanowień art. 138 ust. 6 ufp oraz stosownego rozporządzenia wykonawczego 
wydanego na podstawie tego przepisu.  

(dowód: akta kontroli, str. 24 – RB-BZ1_RB-BZ2, 319-321, 333-334) 

W odniesieniu do poziomu wykonanych mierników, ujętych w układzie zadaniowym 
wydatków, Prezes SKO wyjaśnił, że:  
− w zakresie podzadania 16.1.5 – niewykonanie ww. zaplanowanego miernika 

wynikało ze wzrostu liczby spraw do rozpatrzenia oraz obciążenia członków 
kolegium, z wydłużenia terminu rozpatrzenia spraw wskutek przeprowadzania 
dodatkowych operatów szacunkowych lub ich weryfikacji przez Komisję 
Opiniującą Samorządu Rzeczoznawców Majątkowych, 

− w zakresie działania 16.1.5.2 – (…) oznacza to, że w przypadku blisko 1/3 
orzeczeń uczestnicy postępowań nie zgodzili się z rozstrzygnięciem kolegium 
odnośnie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. W liczbach 
bezwzględnych oznacza to wzrost o 10 sprzeciwów w stosunku do roku 2017 
z poziomu 8 do 18 w roku 2018. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie spraw z tego 
zakresu (nie przekraczającej 100 każdego roku) cykliczne wahania są 
nieuniknione choć mogą skutkować znaczącymi wynikami w ujęciu 
procentowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 322-325)  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdaniem NIK, osiągnięte wartości mierników – zwłaszcza na poziomie podzadania 
16.1.5. – potwierdzają ustalenia kontroli NIK (przedstawione w pkt. 2.1. wystąpienia 
pokontrolnego), wskazujące na niewydolność działania SKO w zakresie bieżącej 
realizacji nałożonych zadań. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w ramach wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę zrealizowano wydatki budżetowe na założonym 
poziomie (100% planu po zmianach). Niemniej jednak, w rezultacie dokonanych 
wydatków nie w pełni osiągnięto cele prowadzonej działalności, zaplanowane 
w budżecie zadaniowym. Wielkości trzech z czterech przewidzianych mierników 
nie osiągnęły założonych (docelowych) poziomów. Szczególnie niepokojący jest fakt 
nieosiągnięcia założonych rezultatów w obrębie podstawowego obszaru działalności 
SKO (podzadanie 16.1.5.)23, wskazujący na niewydolność organizacyjną 
kontrolowanej jednostki w zakresie bieżącej realizacji nałożonych zadań. 

Ocenę taką potwierdzają również nieprawidłowości stwierdzone w wyniku 
szczegółowego badania, dobranej w sposób celowy, próby wydatków w łącznej 
kwocie 244,0 tys. zł (12,75% wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 r. przez 
dysponenta części budżetowej 86/49). W wyniku analizy tych wydatków ustalono, 
że wskutek nierzetelnego postępowania SKO, w 2018 r. wydatkowano ze środków 
publicznych 41,0 tys. zł, z czego: 19,0 tys. zł na zapłatę grzywien z uwagi na 
bezczynność SKO w pięciu rozpatrywanych sprawach, wynoszącą od 7 do 24 
miesięcy oraz 22,0 tys. zł w związku z koniecznością zwrotu przez SKO na rzecz 
skarżących kosztów postępowań sądowych, w których stwierdzone zostały 
naruszenia przepisów i braki w postępowaniach dowodowych (w 31 sprawach) lub 
sześciomiesięczna zwłoka w podejmowanych działaniach (jedna sprawa). Zdaniem 
NIK, ponoszenie kosztów wynikających z nieprawidłowych działań orzeczniczych 
nie stanowi o efektywnym wykorzystaniu środków publicznych. 

Pozostałe wydatki poddane kontroli (203,0 tys. zł) zostały poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ufp 
i aktach wykonawczych. Skontrolowane dwa zamówienia publiczne udzielone 
zostały zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki, przy uwzględnieniu 
wymogów wynikających z ogólnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. 

Przyznane w 2018 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 15,0 tys. zł 
wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra 
Finansów. 

NIK nie wnosi również uwag do poziomu zobowiązań występujących na koniec 
2018 r. Wynikały one przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego i związanych z tym obowiązkowych składek. Na koniec roku budżetowego 
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Wyeliminowano również nieprawidłowość stwierdzoną w toku poprzedniej kontroli 
budżetowej przeprowadzonej przez NIK (2014 r.) dotyczącą nienaliczania zaliczek 
na podatek dochodowy od kwot wynagrodzeń miesięcznych, wypłacanych dla 
pozaetatowych członków SKO.  

  

                                                      
23  Zaplanowano załatwienie 80% spraw administracyjnych i podatkowych ujętych w ewidencji SKO na 2018 r., podczas gdy 

wskaźnik ten wykonano na poziomie 73,59%. Natomiast w przypadku spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste 
przyjęto analogiczny wskaźnik na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 58,49%.   

Ocena cząstkowa 
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3. Sprawozdania 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 86/49 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu: 
− 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), 
− 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). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach sporządzonych przez dysponenta części 86/49 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wyjątek stanowiły dane 
ujęte w sprawozdaniu Rb-BZ1, w zakresie planu finansowego po zmianach dla obu 
działań realizowanych przez SKO. W toku kontroli NIK sporządzono jednak 
stosowne korekty tego sprawozdania. Uwzględniając powyższe okoliczności, 
badane sprawozdania sporządzono terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań, mimo 
stwierdzonych przez NIK uchybień w tym obszarze.  

NIK zwraca uwagę, że SKO nie rejestrowało wydatków w układzie zdaniowym 
równolegle do ich księgowania w układzie tradycyjnym. Niemniej jednak 
kontrolowana jednostka analizowała w układzie kwartalnym dane o liczbie 
i sposobie załatwiania spraw, co umożliwiało bieżące monitorowanie wskaźników 
określonych w układzie zadaniowym wydatków. 

 (dowód: akta kontroli, str. 24 – RB-BZ1, 321, 322, 326-327,  
328 – Budżet zadaniowy 2018 r., 330, 333, 336-337, 412-413, 420-451, 476-481, 487)  

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

1. Podane w sprawozdaniu RB-BZ1 za 2018 r. kwoty planu po zmianach dla 
działań 16.1.5.1. i 16.1.5.2. nie odpowiadały kwotom ustalonym na podstawie 
wskaźników wynikających z dokumentacji planistycznej dotyczącej budżetu 
zdaniowego, sporządzonej przez Kierownika Biura SKO. W pierwszym 
sprawozdaniu RB-BZ1, w pozycjach tych podano odpowiednio: 1 869,2 tys. zł 
i 44,8 tys. zł. Natomiast prawidłowe wartości wynosiły odpowiednio 1 852,2 tys. zł 
(zawyżenie o 17,0 tys. zł) oraz 61,8 tys. zł (zaniżenie o 17,0 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli, str. 24 – RB-BZ1, 321, 414-416)  

Prezes SKO wyjaśnił, że: Przyczyną powyższych uchybień były błędy 
rachunkowe dokonane przez osobę sporządzającą sprawozdania (Główną 
Księgową). 

(dowód: akta kontroli, str. 324-325)  

W toku kontroli dokonano stosownych korekt tych sprawozdań i przekazano do 
Ministerstwa Finansów. 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 333) 

2. Sposób organizacji systemu rachunkowości lub wykonania niektórych zadań 
z tego zakresu nie był zgodny z wymogami, tj.: 
− przyjęte przez SKO zasady (polityka) rachunkowości nie zawierała informacji 

wymaganych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit a i c oraz pkt 4 z dnia 
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29 września 1994 r. o rachunkowości24, dotyczących zasad prowadzenia kont 
ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, opisu 
systemu przetwarzania danych, systemu służącego ochronie danych i ich 
zbiorów, 

− sposób ewidencjonowania przez SKO wydatków w układzie zadaniowym był 
niezgodny z przyjętymi w polityce rachunkowości zasadami (nie stosowano 
w tym celu wskazanego tam konta pozabilansowego 990 – Plan finansowy 
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym, lecz wykorzystywano inne 
urządzenia ewidencyjne), co uchybiało przepisom § 20 ust. 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej25, 

− nie zostało sporządzone roczne (za 2018 r.) zestawienie obrotów i sald kont 
analitycznych, co było niezgodne z przepisem art. 18 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości. 

Do zadań Głównej księgowej SKO należały obowiązki dotyczące m.in. 
prowadzenia rachunkowości SKO, sporządzania sprawozdawczości finansowej 
oraz opracowywania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu. 

W toku niniejszej kontroli uwzględniono brakujące elementy (zasada) polityki 
rachunkowości wymagane na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości. 
Ponadto Prezes SKO wyjaśnił, że: 
− elementy (informacje wymagane w art. 10 ustawy o rachunkowości) 

nie zostały uwzględnione w zasadach (w polityce rachunkowości) przez 
przeoczenie, 

− ze względu na długotrwałą nieobecność w pracy Głównej księgowej 
i wymuszoną okolicznościami zewnętrznymi konieczność zmian na tym 
stanowisku odpowiedzialna osoba: nie zdołała m.in. przeprowadzić 
księgowania w układzie zadaniowym i sporządzić zestawienia obrotów i sald 
kont analitycznych drugiego półrocza, a co za tym idzie rocznego uzgodnienia 
tych kont w układzie syntetycznym i analitycznym. 

(dowód: akta kontroli, str. 336-337, 412-413, 417-419) 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez SKO sprawozdania 
budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Uwzględniając złożone w czasie kontroli 
NIK korekty (dot. sprawozdania RB-BZ1), badane sprawozdania sporządzono 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

VI. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań ograniczających zaległości i błędy orzecznicze. 

2. Zapewnienie ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym w sposób 
zgodny z przyjętymi w SKO uregulowaniami wewnętrznymi (polityką 
rachunkowości) oraz sporządzania zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych 
stosownie do obowiązujących wymogów w tym zakresie.  

                                                      
24  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: ustawa o rachunkowości. 
25  Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm. 
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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 Krakowie. 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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Kraków, dnia       kwietnia 2019 r. 

Kontroler  

Andrzej Lis 
Specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................  

Podpis  
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