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I. Dane identyfikacyjne 
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz (Sąd). 

 

Andrzej Tyka, Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, od 21 maja 2018 r. 
(Dyrektor Sądu), poprzednio stanowisko Dyrektora zajmował Józef Kiełbasa, od 1 
lipca 2002 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 

1.  Realizacja działań w ramach Pakietu dla średnich miast. 

2.  Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektów w ramach Pakietu 
 dla średnich miast. 

3.  Efekty realizacji projektów w ramach Pakietu dla średnich miast. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2020 r. (z możliwością wykorzystania 
dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

 

 

Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/139/2020 z 15 września 2020 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

Przemysław Sala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/167/2020 z 9 listopada 2020 r. 

 (akta kontroli str. 832-833) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację projektu Budowa budynku 
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego w ramach Pakietu dla średnich miast. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym3 oraz podpisaną 
umową o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Wydatki Sądu na realizację 
przedsięwzięcia zostały prawidłowo udokumentowane oraz poniesione zgodnie 
z postanowieniami umowy PPP, w tym w zakresie przyjętych kategorii wydatków, 
zakresu rzeczowego oraz budżetu projektu4. Rozliczenie przebiegało terminowo 
oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowie PPP. 

Określone w umowie PPP rezultaty etapu inwestycyjnego zostały osiągnięte. 
Podczas realizacji tej części przedsięwzięcia nie wystąpiły opóźnienia ani spory 
między partnerem prywatnym a Sądem. Obiekt stanowiący nową siedzibę Sądu 
Rejonowego w Nowym Sączu został wybudowany, wyposażony oraz udostępniony 
podmiotowi publicznemu zgodnie z warunkami określonymi w umowie PPP. 

W okresie obowiązywania etapu utrzymania i zarządzania określonego w umowie 
PPP powstał spór między stronami umowy PPP, którego przedmiotem był brak 
akceptacji przez Sąd wniosków partnera prywatnego o waloryzację wynagrodzenia. 
Pomimo podjętych negocjacji oraz powołania Komisji Rozjemczej, nie wypracowano 
rozwiązania zadowalającego obie strony, w związku z czym sprawa może zostać 
poddana pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.  

Pomimo powstałego sporu, realizacja etapu utrzymania i zarządzania przebiegała 
prawidłowo. W okresie objętym kontrolą zapewniono utrzymanie techniczne oraz 
zarządzanie i administrowanie budynkiem zgodnie z umową m.in. poprzez 
zapewnienie przez partnera prywatnego: wykonania przeglądów okresowych 
budynku, prowadzenia konserwacji i napraw według bieżących potrzeb użytkownika 
obiektu, ochrony osób i terenu sądu oraz utrzymania czystości budynku.  

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2020, poz. 711. Dalej: ustawa o PPP. 
4 Kontrolą objęto 11,5% poniesionych wydatków. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań w ramach Pakietu dla średnich miast 

1.1. Sąd 5 marca 2015 r. podpisał z Projekt sp. z o.o. (partner prywatny) umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia6 
pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” 
(umowa PPP). Zgodnie z § 2 umowy PPP przedsięwzięcie miało być realizowane 
w trzech następujących bezpośrednio po sobie etapach: etapie przygotowawczym 
(obowiązujący 6 miesięcy od podpisania umowy), etapie inwestycyjnym 
(obowiązujący nie więcej niż 33 miesiące) oraz etapie utrzymania i zarządzania 
(obowiązujący 240 miesięcy). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PPP, Sąd wniósł 
wkład własny celem realizacji ww. przedsięwzięcia, tj. nieruchomość obejmującą 
działki gruntu o numerach ewidencyjnych 28/6, 29/5, 30/6, 30/8, 30/10, o łącznej 
powierzchni 0,8115 ha. Zgodnie z § 6 pkt 3 umowy PPP, 21 marca 2016 r. Sąd 
zawarł z partnerem prywatnym umowę dzierżawy tej nieruchomości na czas trwania 
etapu inwestycyjnego oraz etapu utrzymania i zarządzania. W umowie określono 
miesięczną wartość czynszu w kwocie 1 tys. zł netto. Strony umowy PPP oraz 
instytucja finansująca przedsięwzięcie zawarły 24 sierpnia 2015 r. dodatkowo 
umowę bezpośrednią, w której określono ramy oraz podstawowe zasady współpracy 
pomiędzy stronami. Zakres umowy bezpośredniej został uprzednio określony 
w załączniku nr 11 do umowy PPP. 

(akta kontroli str. 5-98, 99-608, 829-831, 834-839, 869, 871-885) 

Etap przygotowawczy rozpoczął się z dniem podpisania umowy PPP, a zakończył 
się 5 sierpnia 2015 r. wyborem koncepcji projektowej i jej akceptacją przez Sąd. 
Etap inwestycyjny rozpoczął się przekazaniem projektu budowlanego 2 lutego 
2016 r., a zakończył 31 grudnia 2017 r., tj. ostatniego dnia miesiąca, w którym 
uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu7. Etap utrzymania 
i zarządzania rozpoczął się udostępnieniem obiektu Sądowi w dniu 2 stycznia 2018 
r. Data zakończenia określona została na 31 grudnia 2037 r. Realizacja projektu 
PPP przebiegała terminowo i zgodnie z podpisaną umową. 

(akta kontroli str. 613-658, 738-740) 

Partner prywatny, zgodnie z § 10 umowy PPP, przekazywał kwartalne i roczne 
raporty z realizacji inwestycji oraz późniejszego utrzymania i zarządzania, 
wypełniając w ten sposób określony w art. 8 ust. 3 ustawy o PPP obowiązek 
bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o stanie realizacji przedsięwzięcia 
i stanie technicznym składnika majątkowego, a także stanie technicznym składnika 
majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji 
przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 63, 659-798, 963-978) 

Do podpisanej umowy PPP wprowadzono następujące zmiany: 

 Aneks z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczący w szczególności zmiany w zakresie 
rozliczenia podatku VAT od kosztów inwestycyjnych8, 

                                                      
5  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Zapewnienie dostępności obiektu przez partnera prywatnego, w okresie i na zasadach wskazanych w Umowie 

PPP.  
7 Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 5 grudnia 2017 r. 
8 Zgodnie z treścią aneksu, Sąd (partner publiczny) oraz partner prywatny uzyskali interpretacje indywidualne 

prawa podatkowego wydane w imieniu Ministra Finansów, z których wynika, że usługa zapewnienia przez 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Aneks nr 2 z dnia 7 grudnia 2015 r. dotyczący zmiany w zakresie prawidłowego 
wskazania źródeł finansowania, wydłużenia okresu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, dodatkowych zmian wskazanych przez Zamawiającego 
w odpowiedziach do SIWZ, 

 Aneks nr 3 z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczący wykonania dodatkowej 
klimatyzacji w związku z wycofaniem przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 
7 września 2015 r. Normy PN-B-03421:1978, a tym samym potrzebą 
zapewnienia optymalnej temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku 
przeznaczonych do przebywania ludzi. 

(akta kontroli str. 99-608, 854, 869, 886-925) 

Sąd na potrzeby realizacji przedsięwzięcia PPP nie otrzymał wsparcia finansowego 
od innych instytucji ani dofinansowania z funduszy unijnych. Otrzymał natomiast 
wsparcie merytoryczne ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego9. Powołany 
został Zespół Sterujący dla ww. projektu, w skład którego weszli przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie oraz Sądów – Okręgowego i Rejonowego w Nowym 
Sączu. Zespół Sterujący wykonywał zadania polegające na wsparciu doradczym 
i uzupełnieniu działań podejmowanych przez Sąd w trakcie realizacji projektu10.  

(akta kontroli str. 609-612, 963-978) 

1.2. Zgodnie z § 7 umowy PPP wynagrodzenie dla partnera prywatnego składa się 
z dwóch części. Pierwsza w łącznej kwocie 75 230,2 tys. zł brutto11 (na którą składa 
się część stała w kwocie 51 557,9 tys. zł brutto obejmująca koszty inwestycyjne12 
oraz część zmienna wynagrodzenia netto w kwocie 23 672,3 tys. zł13 (koszty 
finansowania jak również zysk partnera prywatnego związany z realizacją etapu 
inwestycyjnego) oraz część druga w kwocie 48 532,2 tys. zł brutto (dotycząca 
realizacji etapu zarządzania i utrzymania). Na podstawie § 7b dodanego do umowy 
PPP poprzez zawarcie aneksu nr 3, ustalono wynagrodzenie za wykonanie 
dodatkowej klimatyzacji w kwocie 2 147,1 tys. zł brutto, z czego do części pierwszej 
wynagrodzenia przypisano 972,3 tys. zł brutto, a do części drugiej wynagrodzenia 
1 174,8 tys. zł brutto. 

Partner prywatny, na początku każdego miesiąca wystawiał dwie faktury obejmujące 
część pierwszą wynagrodzenia (stałą i zmienną) z terminem płatności na 
przedostatni dzień roboczy danego miesiąca. Faktura za część drugą 
wynagrodzenia wystawiana była po zatwierdzeniu przez podmiot publiczny sposobu 
wyliczenia części drugiej wynagrodzenia, sporządzonego przez partnera 
prywatnego. W przypadku braku zastrzeżeń do wyliczenia partner prywatny 
upoważniony jest do wystawienia faktury VAT z terminem płatności 30 dni od dnia 
doręczenia faktury. W umowie PPP przewidziano również mechanizmy waloryzacji 

                                                                                                                                       
partnera prywatnego dostępności budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu nie stanowi usługi 
kompleksowej w rozumieniu  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 
106 ze zm.), w związku z czym Partner Prywatny, w trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego, zobowiązany 
będzie do rozliczenia podatku VAT od kosztów inwestycyjnych.  

9 Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, od 9 stycznia 2018 r. do 14 listopada 2019 r. 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

10 W okresie od czerwca 2012 r. do września 2014 r. odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Sterującego. 
11 Zgodnie z aneksem z dnia 3 lipca 2015 r. Pierwotna wartość części pierwszej wynagrodzenia wynikająca 

z zawartej umowy PPP wynosiła 74 408,2 tys. zł. 
12 Zgodnie z § 7a umowy PPP oszacowane koszty inwestycyjne zawierają: 

[…] Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów zmian w 
Zarządzie. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

13 Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106 ze zm.). 
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wynagrodzenia partnera prywatnego, tj. części pierwszej - zmiennej wynagrodzenia, 
która korygowana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz części drugiej 
wynagrodzenia, która korygowana jest w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Ponadto część druga 
wynagrodzenia może być korygowana o rynkową zmianę ceny energii elektrycznej 
i/lub gazu. 

(akta kontroli str. 22-34,  99-130, 133-162, 183-191, 211-213, 799-800, 845-856) 

W styczniu 2018 r. rozpoczął się etap utrzymania i zarządzania, a tym samym 
realizacja harmonogramu płatności na rzecz partnera prywatnego. W 2018 r. 
partnerowi prywatnemu wypłacono łącznie 6 644, 7 tys. zł (w tym z tytułu pierwszej 
części stałej 2 703,1 tys. zł, z tytułu części pierwszej zmiennej 1 654,3 tys. zł, 
z tytułu części drugiej 2 287,3 tys. zł). W 2019 r. wypłacono łącznie 5 929,3 tys. zł 
(w tym z tytułu pierwszej części stałej 1 798,6 tys. zł, 1 592,1 tys. zł z tytułu części 
pierwszej zmiennej i  2 538,6 tys. zł części drugiej). Do końca września 2020 r. 
wypłacono łącznie 4 231,3 tys. zł (w tym z tytułu pierwszej części stałej 1 395,2 tys. 
zł, z tytułu części pierwszej zmiennej 890,7 tys. zł, z tytułu części drugiej 1 945,4 tys. 
zł). Powyższe rozliczenia dokonywano zgodnie z postanowieniami umowy PPP.  

(akta kontroli str. 172-191, 803-808) 

Umowa PPP regulowała również zasady naliczania kar umownych na etapie 
utrzymania i zarządzania (§ 32 umowy PPP), rozliczenia stron po rozwiązaniu 
umowy (§ 33-36 umowy PPP) oraz sposób płatności w przypadku rozliczenia stron 
w razie rozwiązania umowy (§ 37 umowy PPP). Zapewniło to zabezpieczenie 
podmiotu publicznego przed negatywnymi konsekwencjami wystąpienia awarii lub 
zaniechań partnera prywatnego powodującymi całkowity lub częściowy brak 
możliwości korzystania z obiektu. W okresie objętym kontrolą wystąpił przypadek 
braku dostępności bufetu w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. oraz od 1 do 
30 października 2018 r., skutkiem czego wynagrodzenie partnera prywatnego za 
ww. okresy zostało obniżone łącznie o 6,1 tys. zł, zgodnie z pkt 9.2. załącznika nr 8 
do umowy PPP. 

(akta kontroli str. 81-89, 99-130,183-191, 557-566, 799-800, 810-828) 

1.3. W dniu 17 marca 2015 r. funkcjonariusze CBA Delegatura w Krakowie dokonali 
w Sądzie badania kompletnej dokumentacji w przedmiocie postępowania na wybór 
partnera prywatnego dla ww. projektu realizowanego w formule PPP. Po zbadaniu 
dokumentów nie sformułowano żadnych wniosków. W okresie objętym kontrolą nie 
przeprowadzono innych kontroli ani audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Audytor 
wewnętrzny Sądu przeprowadził czynności doradcze w zakresie monitorowania 
funkcjonowania kontroli oraz stosowania przyjętych uprawnień przez Sąd jako 
podmiot publiczny przy realizacji umowy PPP w przedmiocie realizacji etapu 
inwestycyjnego ww. przedsięwzięcia. W przygotowanej przez audytora 
wewnętrznego analizie z 5 stycznia 2018 r. wskazano, w oparciu o dokonane 
ustalenia, że dla realizowanego projektu ustalono mechanizmy kontrolne 
monitorujące poprawność i terminowość wdrożenia projektu.  

 

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

NIK ocenia pozytywnie działania Sądu w ramach Pakietu dla średnich miast. Sąd 
realizował i rozliczał projekt zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o PPP oraz 
podpisaną umową. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację 
projektów w ramach Pakietu dla średnich miast 

Środki finansowe na realizację umowy PPP pochodziły z budżetu państwa w części 
15 „Sądy powszechne” w ramach wydatków zaplanowanych w ustawach 
budżetowych na lata 2018-2020 oraz będą pochodziły z wydatków zaplanowanych 
w ustawach budżetowych na kolejne lata 2021-2038 w części 15/06 „Sąd 
Apelacyjny w Krakowie”14. Przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego15, Sąd uzyskał w dniu 
13 września 2013 r. wymaganą, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o PPP, zgodę 
Ministra Finansów na sfinansowanie z budżetu państwa ww. przedsięwzięcia 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do maksymalnej wysokości 136 005,5 
tys. zł brutto16. Od początku realizacji projektu Sąd wydał łącznie 16 805,3 tys. zł na 
spłatę zobowiązań wobec partnera prywatnego. Według stanu na 30 września 2020 
r. wartość nominalna zobowiązań z tytułu umowy PPP do spłaty za okres od 
października 2020 r. do grudnia 2037 r. wynosiła 109 959,7 tys. zł.  

Szczegółowej kontroli poddano 12 operacji, a łączna kwota skontrolowanych 
wydatków wyniosła 1 937,3 tys. zł, co stanowiło 11,5% zrealizowanych wydatków 
poniesionych do dnia 30 września 2020 r. zgodnie z umową PPP17. 
Analiza dokumentacji związanej z wybranymi do kontroli wydatkami wykazała, że: 

 Realizacja tych wydatków była zgodna z postanowieniami umowy PPP, w tym 
w zakresie przyjętych kategorii wydatków, zakresu rzeczowego oraz budżetu 
projektu. 

 Wydatki zostały poniesione na cele i zadania ujęte w umowie, w tym na pokryte 
przez partnera prywatnego:  

 koszty inwestycyjne18 (część pierwsza wynagrodzenia – część stała 
wynagrodzenia netto wraz z podatkiem VAT od tego wynagrodzenia); 

 pozostałe koszty, w tym koszty finansowania oraz zysk partnera prywatnego, 
związane z realizacją etapu inwestycyjnego (część pierwsza wynagrodzenia – 
część zmienna netto, która w trakcie trwania etapu utrzymania i zarządzania 
w przypadku badanych wydatków była pomniejszona o kwotę korekty 
wyliczonej zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) umowy PPP[…]19; 

                                                      
14Sąd jako dysponent trzeciego stopnia zaplanował środki finansowe na realizację umowy PPP w projektach 

budżetu w formularzu Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki, które sporządzono na rok następny i dwa 
kolejne lata oraz w Projektach Planu Finansowego w Układzie Zadaniowym opracowanym w szczegółowości 
dla funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań. Dokumenty 
te dla dysponentów części stanowią materiały do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 
o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

15 Partner prywatny wybrany został w ramach formalnej procedury przeprowadzonej w trybie dialogu  
konkurencyjnego, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) 

16Pismo nr DG6/6621/22/KLI/2013/RD-94239 z dnia 13.09.2013 r. 
17 Próba wydatków została wybrana w sposób celowy z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach 2018-

2020 oraz poszczególnych części wynagrodzenia partnera prywatnego, tj. za etap przygotowawczy 
i etap inwestycyjny (część pierwsza wynagrodzenia, w tym część stała i zmienna) oraz za etap utrzymania 
i zarządzania (część druga wynagrodzenia). 

18 […]Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 
r. poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów zmian w Zarządzie. 
Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

19 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 r. 
poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów zmian w Zarządzie. Wyłączenia 
tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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 koszty utrzymania20 i zarządzania21 (część druga wynagrodzenia obliczana na 
podstawie oferty partnera prywatnego22, która w przypadku badanych 
wydatków była korygowana w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2) umowy 
PPP.) W badanej próbie wydatków nie stwierdzono stosowania korekty 
wynagrodzenia o rynkową zmianę ceny energii elektrycznej lub gazu 
w związku z brakiem ujęcia przez partnera prywatnego takich korekt 
w wyliczeniu płatności przygotowanym dla Sądu zgodnie z § 7 ust. 11 umowy 
PPP. 

 Wydatki zostały należycie udokumentowane – dowodem poniesienia wydatków 
były zapłacone faktury oraz noty do faktury VAT nr PPP/SRB/2017/12/001 z dnia 
28 grudnia 2017 r. wystawionej przez partnera prywatnego za część pierwszą 
wynagrodzenia obejmującą ogół kosztów inwestycyjnych. 

Badanie próby wydatków nie ujawniło przypadków dokonywania zapłaty po terminie 
płatności, które skutkowałyby zapłatą odsetek, kar lub innych opłat.  

(akta kontroli str. 803-808, 844, 863-868, 963-978, 1015-1019) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wydatkowanie środków finansowych na 
realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybrane do 
badania płatności zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy PPP. 

 

3. Efekty realizacji projektów w ramach Pakietu dla 
średnich miast 

3.1. Zakładane w ramach etapu inwestycyjnego umowy PPP i określone 
w załącznikach do umowy rezultaty realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte 
terminowo23. Powstały budynek zlokalizowany przy ul. Juliana Smolika 1 w Nowym 
Sączu24 został przekazany do użytkowania przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
w dniu 2 stycznia 2018 r. Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne oraz jedną 
podziemną, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 8 522,71 m2. Wszystkie 
elementy obiektu wraz ze związanymi z nimi urządzeniami i wyposażeniem 
zaprojektowano i wybudowano zgodnie ze standardami zawartymi w „Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy PPP. W budynku 
zapewniono odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz pracy i obsługi 
interesantów m.in. poprzez wydzielenie odpowiednich stref bezpieczeństwa, 
odpowiednią powierzchnię 18 sal rozpraw, sekretariatów i gabinetów sędziowskich, 
pomieszczeń dla pracowników administracyjnych, archiwum zakładowego i ksiąg 
wieczystych wraz z regałami jezdnymi, przy optymalizacji kosztów, w tym uzyskaniu 

                                                      
20 Wszelkie ponoszone przez partnera prywatnego koszty brutto, związane bezpośrednio z utrzymaniem obiektu 

przez cały okres obowiązywania umowy PPP (z wyłączeniem aktów wandalizmu), w zakresie, 
w jakim nie będzie ich ponosił podmiot publiczny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy PPP. 

21 Wszelkie ponoszone przez partnera prywatnego koszty brutto, związane bezpośrednio z zarządzaniem 
obiektem w całym okresie obowiązywania umowy, nie ponoszone przez podmiot publiczny, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do umowy. 

22 Wartość miesięcznego wynagrodzenia partnera prywatnego, po uwzględnieniu wynagrodzenia za wykonanie 
dodatkowej klimatyzacji, wynosiła 207,1 tys. zł brutto za okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc 
kalendarzowy. 

23 Etap Inwestycyjny zakończył się 31 grudnia 2017 r., przy pierwotnym terminie granicznym wynikającym 
 z umowy: 4 czerwca 2018 r. 

24 Zgodnie z Decyzją nr 61/2013 z 30.10.2013 r. Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie ustalenia  
lokalizacji inwestycji celu publicznego - ulica stanowiąca łącznik pomiędzy ulicą Grottgera a Grunwaldzką 
w Nowym Sączu. 
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wysokiej efektywności energetycznej budynku m.in. poprzez zastosowanie 
minimalnych wskaźników jakości przy budowie obiektu, sieci i instalacji technicznych 
oraz wyposażeniu budynku, które zostały określone w „Opisie standardów 
utrzymania” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy PPP. 

W celu realizacji przedsięwzięcia w ramach określonego w umowie PPP etapu 
utrzymania i zarządzania, od II kwartału 2018 r. do końca III kwartału 2020 r. partner 
prywatny zapewnił, zgodnie z § 23 ust. 6 umowy PPP oraz przyjętymi standardami 
utrzymania obiektu, m.in.: 

 wykonanie przeglądów okresowych obiektu budowlanego oraz kominiarskiego 
i gazowego  wymaganych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane25, 

 wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń i systemów funkcjonujących 
w budynku,  

 prowadzenie konserwacji i napraw według bieżących potrzeb użytkownika 
obiektu oraz malowanie korytarzy w budynku zgodnie z wymogami umowy PPP 
dotyczącymi drugiego roku eksploatacji, 

 ochronę osób i terenu sądu oraz utrzymanie czystości budynku. 

Zgodnie z protokołem przeglądu okresowego obiektu budowlanego 
przeprowadzonego 1 października 2020 r., budynek był sprawny technicznie 
i nadawał się do dalszego użytkowania. Zarządzanie i administrowanie budynkiem 
było zapewnione zgodnie z umową PPP. 

 (akta kontroli str. 557-566, 613-634, 659-798, 810-828, 843, 963-978, 979-987, 
988-1014) 

3.2. Podczas realizacji etapu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie wystąpiły 
opóźnienia ani spory między partnerem prywatnym a Sądem. W trakcie realizacji 
robót budowlanych nie zidentyfikowano żadnych nieprawidłowości i przeszkód. 

W trakcie etapu utrzymania i zarządzania, oprócz braku dostępności bufetu dla 
petentów i pracowników Sądu przez okres czterech miesięcy 2018 r., nie miały 
miejsca inne zdarzenia powodujące całkowity lub częściowy brak dostępności 
obiektu, o którym mowa w umowie PPP26.  

W okresie obowiązywania tego etapu umowy PPP powstał spór między stronami 
umowy PPP, którego przedmiotem były wnioski partnera prywatnego o waloryzację 
wynagrodzenia w związku z zaistniałą „Zmianą Prawa” na podstawie § 7 ust. 1 pkt 
10 oraz § 26 ust. 1 pkt 7 umowy PPP 27, które nie zostały uwzględnione przez Sąd28. 

                                                      
25 Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. 
26 W okresie od 17 marca do 31 maja 2020 r. nastąpiło zamknięcie bufetu znajdującego się w obiekcie na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu nagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433). 

27Pisma z 27 listopada 2017 r., 9 lipca 2018 r. oraz 30 stycznia 2019 r. o rekompensatę finansową pokrywającą 
wzrost kosztów rynkowych, jakie nastąpiły w wyniku znacznego wzrostu kosztów świadczenia usług ochrony 
i sprzątania będącego bezpośrednim rezultatem wejścia w życie zmienionych przepisów prawa w zakresie: 
zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych, wprowadzenia minimalnej 
stawki godzinowej za świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia, podniesienia płacy minimalnej, 
wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wejście w życie w 2019 r. przepisów 
ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Partner prywatny zawnioskował o łączne podwyższenie 
miesięcznego wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania o wartość 38,7 tys. zł netto ze skutkiem od 
1 stycznia 2018 r. oraz 44 tys. zł netto ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. 

28 Sąd jako podmiot publiczny w umowie PPP kilkukrotnie przyznał wystąpienie „Zmiany Prawa”, kwestionował 
natomiast wyliczenie zwiększonych kosztów partnera prywatnego z niej wynikających. Sąd wzywał partnera 
prywatnego do przedstawienia dowodów potwierdzających realność żądanych przez niego wyższych kosztów 
argumentując, iż nie może narazić się na zarzut wypłaty nienależnego wynagrodzenia, co stanowiłoby brak 
należytej staranności w gospodarowaniu  środkami publicznymi. Wskazywał, iż koszty te powinny wynikać 
z porównania kosztów przyjętych do oferty i  realnie ponoszonych obecnie przez podwykonawców partnera 
prywatnego na wypłatę wynagrodzeń osobom świadczącym usługi ochrony i usługi utrzymania czystości. 
Zdaniem Sądu partner prywatny nie udowodnił różnicy tych kosztów, dlatego wnioski waloryzacyjne zostały 
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Pomimo powołania Komisji Rozjemczej zgodnie z § 41 umowy PPP oraz 
przedstawienia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako niezależnego eksperta 
opinii stanowiącej ocenę zasadności złożenia przez partnera prywatnego wniosków 
o waloryzację wynagrodzenia przysługującego mu na podstawie umowy PPP29, 
strony umowy PPP nie doszły do porozumienia. Partner prywatny odrzucił 
zaproponowany przez Sąd wyłącznie wskaźnikowy sposób rekompensowania strat 
i wniósł o poszukiwanie rozwiązania dotyczącego jednorazowej rekompensaty 
niedoborów, […]30. W związku z brakiem wypracowania wspólnego stanowiska w 
kwestii sposobu ustalenia klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenia, okresu jej 
obowiązywania oraz rozstrzygnięcia wniosków złożonych przez partnera 
prywatnego, stwierdzono, że zgodnie z § 41 ust. 9 umowy PPP w takiej sytuacji 
konieczne jest obligatoryjne poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora Sądu 
w piśmie z 30 czerwca 2020 r.31, z przedłożonej przez partnera prywatnego 
dokumentacji dotyczącej świadczenia usług ochrony obiektu 
i utrzymania czystości wynika, że wszelkie roszczenia partnera prywatnego 
związane z kosztami świadczenia tych usług są nie tylko nieuprawnione, ale także 
zawyżone, w związku z czym Sąd jako podmiot publiczny nie ma żadnych podstaw 
do przyznania rekompensaty partnerowi prywatnemu. Partner prywatny w Raporcie 
z realizacji etapu utrzymania i zarządzania obiektem Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu w III kwartale 2020 r. poinformował, że otrzymał rekomendację 
od zewnętrznej kancelarii prawnej do skierowania sprawy dotyczącej spornej kwestii 
rekompensaty wynagrodzenia na drogę powództwa sądowego. 

(akta kontroli str. 613-634, 659-798, 926-927, 928-962, 1015-1019) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie efekty osiągnięte w wyniku realizacji 
etapu inwestycyjnego umowy PPP. Obiekt stanowiący nową siedzibę Sądu 
Rejonowego w Nowym Sączu został wybudowany, wyposażony oraz udostępniony 
podmiotowi publicznemu zgodnie z warunkami określonymi w umowie PPP. 
Pomimo powstałego sporu między stronami umowy, którego przedmiotem był brak 
akceptacji przez Sąd wniosków partnera prywatnego o waloryzację wynagrodzenia, 
realizacja etapu utrzymania i zarządzania przebiegała zgodnie z umową PPP. 

                                                                                                                                       
rozpatrzone negatywnie. W piśmie z dnia 25 kwietnia 2019 r. skierowanym do Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Sąd zakwestionował zarówno prawo żądania zmiany jak i sam fakt wystąpienia „Zmiany Prawa” 
wskazując m.in., iż w dniu składania oferty nowelizacja ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych była już 
ogłoszona, a zatem partner prywatny powinien był ją znać i przyjąć w ofercie koszty zatrudnienia 
z uwzględnieniem tej regulacji, które w przyszłości miały wejść w życie. Dodatkowo Sąd wskazał, iż pierwszy 
wniosek jest spóźniony z uwagi na regulację art. 4 nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych oraz 30-dniowy 
termin na zgłoszenie Zdarzenia Nadzwyczajnego wynikający z Umowy PPP. 

29Opinia prawno-finansowa z 4 listopada 2019 r. stanowiąca ocenę roszczeń partnera prywatnego w zakresie 
waloryzacji wynagrodzenia, w której przedstawiono trzy scenariusze dalszych działań: 

 odrzucenie roszczeń partnera prywatnego, 

 wezwanie do złożenia dowodów - porozumienie interpretacyjne, 

 zmiana Umowy PPP. 
30 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów zmian w Zarządzie. Wyłączenia 
tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

31Odpowiedź na wniosek dotyczący rekompensaty, o którą partner prywatny wniósł na posiedzeniu Komisji 
Rozjemczej w dniu 5 grudnia 2019 r., po dokonanym uzupełnieniu o dokumenty związane z wnioskiem 
w dniach 17 stycznia 2020 r. i 30 marca 2020 r. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

V. 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. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W związku z niesformułowaniem uwag i wniosków pokontrolnych, Najwyższa Izba 
Kontroli Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie 
pokontrolne. 

 

Kraków, dnia            grudnia 2020 r. 

 
 
 
 
 

Kontroler 

Przemysław Sala 

specjalista kontroli państwowej 
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podpis 
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