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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82,  
00-517 Warszawa1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Rozwadowski, Dyrektor Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  

w Warszawie od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 5-8) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie. 

Kontrolerzy 1. Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/19/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

2. Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/18/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane  

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

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

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- szczegółowa kontrola prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 

należności oraz windykacji zaległości, 
- dokonanie analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów 

uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

                                                      
1 Dalej: Sąd. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 
zadaniowym, 

- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Sąd jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych3 (dysponent trzeciego stopnia), podległą 
dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie w zakresie dysponowania budżetem. 

Sąd działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części m.st. 
Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy4. Ponadto, 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych5  
z dniem 1 czerwca 2018 r. do zakresu działania Sądu należą:  
- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości wybranych sądów rejonowych z terenu 
województwa mazowieckiego,  
- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz rejestru zastawów z obszaru 
właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie oraz 
- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości wybranych sądów 
okręgowych i rejonowych z terenu województwa mazowieckiego. 

Plan dochodów Sądu na 2018 r. wynosił 59 500 tys. zł, a zrealizowane dochody 
62 883,1 tys. zł, tj. 105,7%. Plan wydatków (po zmianach) w 2018 r. wyniósł 126 979 
tys. zł i został zrealizowany w 99,8% (126 727,4 tys. zł). Wydatków z budżetu 
środków europejskich w Sądzie w 2018 r. nie zaplanowano i nie realizowano.       

(dowód: akta kontroli tom I str. 24,28,413-414, tom II str. 252,283) 

 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykonanie planu finansowego 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na 2018 r. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że prawidłowo 
pobierano i egzekwowano dochody budżetowe.  

Wydatków dokonywano w sposób celowy i oszczędny osiągając założone efekty 
rzeczowe, pomimo poniesienia wydatku w kwocie 512,2 tys. zł (0,4% 
zrealizowanych wydatków) niezgodnie z planem finansowym.   

Sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych były zgodne  
z ewidencją prowadzaną w programie finansowo – księgowym ZSRK SAP 
stosowanym przez wszystkie jednostki sądownictwa powszechnego. 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
4 W sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, karnego skarbowego, w sprawach o wykroczenia oraz 

rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dodatkowo z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa i dla 
Sądu Rejonowego w Piasecznie).   

5 Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2018 r. poz. 180. 
6 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej.  
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Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na ewidencjonowaniu należności, których 
termin płatności przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym 
w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości7. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W 2018 r. Sąd zrealizował dochody w wysokości 62 883,1 tys. zł, co 
stanowiło 105,7% planu finansowego na 2018 r. i w porównaniu do 2017 r. były one 
niższe o 6 675,1 tys. zł, tj. o 9,6%. 

Przyczyną uzyskania niższych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, innych 
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego 
(32 260,5 tys. zł, tj. 71,2% planu w 2018 r. i 81% wykonania w 2017 r.) oraz 
wpływów z usług (6 784,3 tys. zł, tj. 56,5% planu w 2018 r. i 52,6% wykonania w 
2017 r.) była nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 
umożliwiająca bezpłatne zgłoszenie sprawozdania finansowego przedsiębiorców do 
KRS oraz zwolnienie z dokonywania opłat z tytułu zmian w Monitorze Sądowym  
i Gospodarczym8. Natomiast uzyskanie wyższych dochodów z tytułu wpływów do 
wyjaśnienia (17 693,9 tys. zł w 2018 r., tj. 157,1% wykonania w 2017 r.) wynikało ze 
stosowania wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości9, zgodnie z którymi, wpływy 
na rachunek dochodów budżetowych, których na dzień kończący okres 
sprawozdawczy nie można sklasyfikować we właściwej podziałce klasyfikacji 
budżetowej, należy wykazywać w § 2980. 
Najwyższe kwoty dochodów uzyskano w § 0630 z wpływów z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego - 32 260,5 tys. zł, co stanowiło 51,3% dochodów ogółem w 
2018 r. oraz w § 2980 z wpływów do wyjaśnienia - 17 693,9 tys. zł, co stanowiło 
28,1% dochodów ogółem w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 443, 446-448, tom II str. 252, 277) 

Szczegółowym badaniem, pod kątem prawidłowości i terminowości ustalenia 
należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich ewidencji, objęto 50 zapisów 
i odpowiadające im dowody księgowe na łączną kwotę 309,6 tys. zł10, tj. 0,5% 
zrealizowanych dochodów11. Dochody przypisane zostały prawidłowo ujęte  
w księgach, a dochody zrealizowane bez uprzedniego przypisu były 
ewidencjonowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie  
i ustalenie ich wysokości. Dochody ujęto pod właściwą datą i we właściwym okresie 
sprawozdawczym. Analizowane należności ustalono terminowo i wymierzono  
w kwotach zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę ich zapisów.  
W badanej próbie nie wystąpiły należności, których termin płatności przypadał na 
następny rok budżetowy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 253-267) 

                                                      
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
8 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398, ze zm.).    
9 Wytyczne ujęte w piśmie znak: DB-III-311-16/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. Departamentu Budżetu 

i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
10 Wylosowanych ze zbioru dowodów/zapisów księgowych stanowiących populację dochodów zrealizowanych 

w najwyższej kwocie w rozdziale 75502, z której wyłączono zapisy/dowody księgowe dotyczące transakcji 
o wartości poniżej 500 złotych.   

11 Badane należności dotyczyły głównie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz 
wpisów i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 
 

Stwierdzono, że w Sądzie należności sądowe rozłożone na raty, których termin 
zapłaty przypadał na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
ewidencjonowano w całości na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów 
budżetowych”, a nie na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, 
pomniejszając je o raty spłacane w danym roku budżetowym.  

We wzorcowym planie kont, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
określono, że konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe – pożyczki 
mieszkaniowe sędziów” służy do ewidencji należności długoterminowych budżetu 
państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
sędziów na mocy odrębnych przepisów.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 433-434, tom II str. 270-271) 

1.2. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. należności netto Sądu wyniosły 
19 247,9 tys. zł, w tym zaległości netto 17 949,7 tys. zł. W porównaniu z 2017 r. 
należności były wyższe o 2 013,8 tys. zł (wzrost o 11,7%), a zaległości o 2 376,2 
tys. zł (wzrost o 15,3%). Wzrost zaległości o 1 816,1 tys. zł (34,9%) wystąpił w § 058 
z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz o 592,8 tys. zł (19,3%) w § 063 z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszyły się natomiast o 32,7 tys. zł 
(0,4%) w § 057 zaległości z tytułu grzywien i kar pobieranych od osób fizycznych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1) 

Kierownik Zespołu Egzekucyjnego Sądu wyjaśnił m.in., że wzrost stanu zaległości 
spowodowany był wzrostem liczby spraw skierowanych do przypisu (16 113 spraw), 
wzrostem grzywien sądowych nałożonych przez wydziały rejestrowe Sądu na spółki 
oraz większą niż w 2017 r. liczbą zakończonych spraw12. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2-7) 

W Sądzie czynności windykacyjne, w tym systematyczną kontrolę terminowości 
zapłaty należności Skarbu Państwa prowadził Zespół Egzekucyjny13 przy Oddziale 
Finansowym Sądu. Zasady postępowania w zakresie należności określono w 
Instrukcji w sprawie ewidencji i egzekucji należności sądowych w Sądzie 
Rejonowym14. Wsparciem w zakresie czynności prowadzonych przez pracowników 
Zespołu był program informatyczny Należności Sądowe OrCom.Web. W systemie 
Należności Sądowe odnotowywano m.in. daty podejmowanych czynności 
windykacyjnych, a kopie dokumentów znajdowały się w aktach prowadzonych na 
potrzeby postępowań windykacyjnych. Oddział Finansowy codziennie przesyłał do 
Zespołu wyciąg bankowy w celu sprawdzenia ewentualnych wpłat od dłużników 
zasądzonych należności. Zespół księgował wpłatę w księdze pomocniczej 
pobierając ją z systemu ZSRK SAP. Ewidencja pomocnicza była, co kwartał, 
uzgadniana z ewidencją księgową. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 128-162, tom II str. 2-7) 

Szczegółowa analiza 20 należności15 o najwyższych kwotach (na koniec 2018 r.) 
w łącznej wysokości 721,6 tys. zł wykazała, że we wszystkich sprawach wysłano do 
dłużników wezwania do zapłaty i postępowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji 

                                                      
12 W 2017 r. spraw zakończonych było 13004, a w 2018 r. – 16147 (wzrost o 24,2%). 
13 Ustanowiony zarządzeniem Nr 37/2007 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 

2007 r.  
14 Stanowiące załączniki 1 i 2 do zarządzenia Nr 57/07 Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy z dnia 26 lipca 2007 r. 
15 Doboru dokonano na podstawie danych analitycznych populacji 100 sald o łącznej wartości 2 194,1 tys. zł 

kierując się kryterium okresu przeterminowania i wartością należności przeterminowanej. 
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grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów 
sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa16. Zespół 
Egzekucyjny podejmował stosowne działania windykacyjne po otrzymaniu akt 
sprawy z właściwego wydziału Sądu (komórki orzeczniczej Sądu), średnio po 
upływie 12 dni.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 18-56) 

W Sądzie nie wystąpiły przypadki spisania nieściągalnych należności na podstawie 
art. 35b ust 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Wystąpiły natomiast przypadki spisania 
należności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych17 i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
wykonawczy18. Podejmując decyzję o spisaniu nieściągalnych należności, w każdym 
przypadku ustalono stan faktyczny i wyjaśniono okoliczności sprawy.  

W 2018 r. umorzono należności w łącznej kwocie 8 019,4 tys. zł19. Analiza czterech 
postępowań20, zakończonych umorzeniem należności sądowych wykazała, że 
w tych przypadkach działania windykacyjne były prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętymi procedurami. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 57-59) 

W 2018 r. rozłożono na raty należności w łącznej kwocie 527,3 tys. zł. Analiza 
sześciu spraw21, w których należności zostały rozłożone na raty wykazała, że  
w każdej z nich postanowienie o rozłożeniu należności na raty wydawano na 
wniosek dłużnika. W 2018 r. Sąd nie wydał postanowień o odroczeniu terminu spłaty 
należności Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 8-13) 

W Sądzie nie były dokonywane odpisy z tytułu przedawnienia należności. 
W przypadku bezskutecznej egzekucji, po upływie przewidzianego w prawie 
terminu, Sąd orzekał o umorzeniu należności. W 2018 r. przedawnieniu uległa kwota 
298,5 tys. zł. Główną przyczyną przedawnienia należności sądowych były 
długotrwałe postępowania windykacyjne. Należności te zostały spisane z ewidencji 
księgowej. 

Wyjaśniając przyczyny przedawnienia należności Kierownik Zespołu Egzekucyjnego 
Sądu stwierdził m.in., że po bezskutecznej egzekucji w stosunku do dłużników 
Wydziały karne orzekły kary zastępcze i to w gestii wydziałów karnych jest ich 
skierowanie do wykonania, czy to do zakładów karnych czy też do kuratorów 
sądowych. Ponadto, dłużnicy celowo wpłacali symboliczne kwoty, aby przeciągać 
postępowania egzekucyjne, gdyż w takim przypadku Komornik nie mógł stwierdzić 
bezskuteczności egzekucji a wierzyciel, czyli Sąd nie mógł zamienić grzywny na 
karę zastępczą. Wyegzekwowanie należności wobec osób, które nie mieszkają na 
terytorium Polski bądź na obszarze Unii Europejskiej, jest praktycznie niemożliwe.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 14-17) 

W Sądzie monitorowano terminy przedawnienia należności sądowych 
i podejmowano działania w tym zakresie, które polegały na m.in.: comiesięcznych 
informacjach dotyczących terminowości przekazywania akt w sprawach  
o wykroczenie, bezzwłocznym wysyłaniu wezwań do zapłaty należności, wpisywaniu 

                                                      
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 1227. 
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 300, ze zm. 
18 Dz. U. z 2018 poz. 652, ze zm. 
19 Wg sprawozdania Ns-1. 
20 Sprawy: III K 69/12, III K 83/08, XII NsRej KRS 36689/16/246, XVI GC 22/14 o łącznej kwocie należności 

258,9 tys. zł. 
21 Sprawy: III K 429/14, III K 913/16, III K 83/08, XVI GC 302/11, VII P 1255/10, II Ns 1054/13 o łącznej kwocie 

należności 159,8 tys. zł. 
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dłużników, którzy nie uiszczają zasądzonych należności sądowych do Biur 
Informacji Gospodarczych (postępowania karne i wykroczeniowe), bezzwłocznym 
kierowaniu zleceń egzekucyjnych do komorników sądowych, a w przypadku ich 
skierowania ponaglaniu organów egzekucyjnych w celu przyspieszenia postępowań 
egzekucyjnych. W przypadku obcokrajowców mieszkających na terytorium Unii 
Europejskiej występowano do właściwych organów sądowych o wykonanie grzywien 
i kosztów sądowych zgodnie z przepisami rozdziału 66a (art. 611fa - 611fe) ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego22. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 57-59) 

W sądzie, zgodnie z wytycznymi Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej 
Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r., w przypadku zamiany kary grzywny na 
zastępczą karę w postaci pracy społecznie użytecznej lub kary pozbawienia 
wolności, dokonywano odpisu należności po otrzymaniu informacji o wykonaniu 
przez skazanego kary zastępczej. 

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

W Sądzie należności rozłożone na raty, których termin zapłaty przypadał na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, ewidencjonowano w całości na koncie 
221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, a nie na koncie 226 
„Długoterminowe należności budżetowe”. Było to niezgodne z zasadami 
rachunkowości, określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy o rachunkowości oraz 
w załączniku nr 3 do 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 Polskiej23. 

Stwierdzono, że użytkowany przez wszystkie jednostki sądownictwa powszechnego 
program ZSRK SAP uniemożliwiał prowadzenie ewidencji należności, których termin 
płatności przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy zgodnie z zasadami 
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. ww. rozporządzenia w sprawie 
rachunkowości. W trakcie kontroli NIK Główna Księgowa Sądu, wystąpiła do Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu24 z prośbą o informację w sprawie możliwości 
przeksięgowania należności sądowych długoterminowych na konto 226.     

Główna Księgowa Sądu wyjaśniła, że ujmowanie należności (bez względu na termin 
spłaty kolejnych rat należności, w tym dla których termin zapłaty przypada na 
kolejne lata budżetowe) na koncie 221 i nieewidencjonowanie ich na koncie 226 
wynikało ze stosowania wytycznych zawartych w piśmie Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 lutego 2007 r.25 Ponadto plan kont w systemie 
ZSRK przewiduje księgowanie na koncie 226 tylko pożyczek sędziowskich, które nie 
są udzielane przez Sąd, tym samym do konta 226 nie jest prowadzona ewidencja 
analityczna umożliwiająca wyodrębnienie należności, dla których ze względu na 
pierwotny termin płatność przypadała w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 433-434, tom II str. 270-271) 

                                                      
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm. 
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, ze zm. 
24 Prowadzącego obsługę helpdesk systemu ZSRK. 
25 Znak: DB III 030-7/07. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Sądu na 
2018 r. w zakresie dochodów. Uzyskane dochody były wyższe, niż przewidziane 
w planie na 2018 r. i niższe niż wykonane w 2017 r. Sąd prawidłowo realizował 
zadania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych. Nie 
stosowano natomiast obowiązującej zasady ujmowania na koncie 226 należności, 
których płatność przypadała w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu 
bilansowym.  

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki Sądu zaplanowano w wysokości 111 971 tys. zł. W trakcie roku wydatki 
zostały zwiększone do kwoty 126 979 tys. zł (o 15 008 tys. zł, tj. o 13,2%), z tego 
o 6 698,2 tys. zł z tytułu wynagrodzeń (§ 4010 i § 4030). W 2018 r. Sąd nie otrzymał 
środków z rezerw budżetowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 232-234, tom II str. 283) 

W trakcie roku budżetowego dokonano 76 zmian planu finansowego Sądu, w tym 68 
zmian zwiększających/zmniejszających wydatki dokonano na podstawie 
zawiadomienia Dyrektora Sadu Apelacyjnego w Warszawie, a ośmiu, polegających 
na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, dokonał 
Dyrektor Sądu. Zmiany planu finansowego były celowe i wynikały z faktycznych 
potrzeb jednostki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 232-315) 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie dwukrotnie dokonał blokady 
planowanych wydatków budżetowych w planie finansowym Sądu na 2018 r., tj.: 
- 19 grudnia 2018 r. na kwotę 30 tys. zł z tytułu świadczeń społecznych w rozdziale 
75312 § 311026 oraz 
- 31 grudnia 2018 r. na łączną kwotę 216,9 tys. zł z tytułu wydatków płacowych w 
rozdziale 75502 § 4010 i § 4030, w tym sędziów (26 tys. zł), asesorów sądowych 
(12,2 tys. zł) oraz referendarzy (178,7 tys. zł).   
Nie miało to wpływu na bieżące funkcjonowanie Sądu.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 306,315,402-407) 

Zrealizowane w 2018 r. wydatki Sądu wyniosły 126 727,4 tys. zł i stanowiły 99,8% 
planu po zmianach27 i były wyższe od wykonania w 2017 r. o 16 150,3 tys. zł, 
tj. o 14,6%. Wzrost wydatków bieżących w 2018 r. w porównaniu do planu 
finansowego Sądu oraz wykonania w 2017 r. wynikał głównie ze zwiększenia 
wydatków na wynagrodzenia.  
W 2018 r. nie zaplanowano i nie realizowano wydatków majątkowych. W Sądzie na 
koniec 2017 r. nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r., jak 
również na koniec 2018 r. nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem 
2018 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 282-283, 286) 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 979 osób28 i było większe o 0,5% niż w 
2017 r. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 76 891,2 tys. zł i stanowiły 99,7% 
(77 108,2 tys. zł) planu po zmianach oraz były wyższe od wykonania w 2017 r. o 

                                                      
26 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne. 
27 126 979 tys. zł. 
28 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych 979,58, w tym wg statusu zatrudnienia: urzędnicy i pracownicy - 

584,45; kuratorzy – 17,5; asesorzy sądowi – 12,88; sędziowie – 146,35, referendarze – 145,66, asystenci – 
72,74.   
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12,4% (o 8 491,8 tys. zł). Wyższe wydatki spowodowane były decyzją Prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie. 

W 2018 r. dwie osoby wykonywały zadania pomocnicze29 na podstawie umów 
zlecenia30, w tym jedna przez siedem miesięcy (w sposób powtarzalny i 
nieprzerwany od października 2017 r. do końca kwietnia 2018 r.) oraz jedna od 
listopada 2018 r. (nadal). W 2018 r. łącznie wydatki z powyższego tytułu wyniosły 
19,9 tys. zł.     

 (dowód: akta kontroli tom I str. 415, tom II str. 248-251) 

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 7 983,1 tys. zł. Główną pozycję stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od 
wynagrodzeń - 7 253 tys. zł, tj. 90,9% zobowiązań ogółem. Pozostałe, stanowiły 
zobowiązania z tytułu dostaw mediów i opłat za administrowanie budynków (345,6 
tys. zł) oraz wobec innych dostawców, w tym w szczególności Poczty Polskiej S.A. 
Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły.     

(dowód: akta kontroli tom I str. 452, tom II str. 289-293) 

W 2018 r. zapłacono 109,2 tys. zł tytułem odsetek, w związku z prawomocnym 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zasądzającym od Skarbu Państwa – 
Sądu odszkodowania w kwocie 390 339,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie (liczonymi od 6 listopada 2014 r. do dnia zapłaty31, tj. 1 sierpnia 2018 r.). 
Wydatek ten został zrealizowany przed stosowną zmianą planu finansowego Sądu, 
zwiększającą plan wydatków w rozdziale 75595 § 4590 (Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób fizycznych) o kwotę 500 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 335-397, tom II str. 294-296) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 11 213,6 tys. zł, tj. 
8,9% wydatków Sądu w 2018 r. Doboru próby dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom o wartości powyżej 500 zł. Badaniem 
objęto 238 zapisów księgowych, w tym 88 na kwotę 5 337,1 tys. zł wylosowanych 
metodą monetarną MUS32 i 150 na kwotę 5 876,5 tys. zł dobranych celowo. 
Stwierdzono, że ww. wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym  
(z wyjątkiem ww. przypadku wydatku przed dokonaniem właściwej zmiany planu 
finansowego) na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 317-367) 

Analizą objęto trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dwa  
w trybie przetargu nieograniczonego33 i jedno o wartości nieprzekraczającej 30 tys. 
euro34. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

                                                      
29 Rozumiane, jako zadania wykonywane w komórkach obsługujących Sąd. 
30 Obsługa szatni w budynku Sądu przy ul. Marszałkowskiej 82 w okresach jesienno-wiosennych. 
31 Wyrokiem z 23 maja 2017 r., wydanym przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi, Sąd Apelacyjny  

w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że zasądził od Prezesa Sądu na 
rzecz powoda kwotę 390.339,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 6 listopada 
2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 7.217,00 zł i kosztami postępowania apelacyjnego 
w wysokości 5.400,00 zł. Od wyroku Sądu II instancji reprezentująca pozwanego Prokuratoria Generalna RP 
wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy oddalił przedmiotową skargę. 29 czerwca 2018 r. pozwany otrzymał 
od Komornika Sądowego, prowadzącego egzekucję zajęcie wierzytelności wraz z zobowiązaniem do 
przekazania należności na wskazany rachunek bankowy organu egzekucyjnego. 

32 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
33 O łącznej szacunkowej wartości netto 3 714,5 tys. zł i poniesionym łącznym wydatku w 2018 r. w kwocie 

1 156,8 tys. zł dotyczące, pierwsze: sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek oraz faksów na rzecz Sądu oraz odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych, drugie: usługi 
digitalizacji akt z zasobu Sądu. 

34 Dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nauki języka angielskiego dla pracowników  
i sędziów Sądu i wydatku poniesionego w 2018 r. z tego tytułu w kwocie 126,5 tys. zł. 
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych35 oraz regulacjami wewnętrznymi.  
W przypadku zamówienia na usługę digitalizacji akt ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po 52 
dniach od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 114-247) 

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

1. W dniu 1 sierpnia 2018 r., w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie, z tytułu zasądzonego od Skarbu Państwa – Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie odszkodowania poniesiono 
wydatek w kwocie 512,2 tys. zł nieuwzględniony w planie finansowym Sądu na 
2018 r. Stosowna zmiana planu finansowego została dokonana 20 września 
2018 r.36 

Powyższe było niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych stanowiącym, iż wydatki publiczne mogą być 
ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych i stanowią nieprzekraczalny limit. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 335-397, tom II str. 294-296) 

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że 1 sierpnia 2018 r. z uwagi na otrzymanie wyroku Sądu 
Najwyższego z 19 czerwca 2018 r. (o oddaleniu skargi kasacyjnej) wraz  
z uzasadnieniem i w związku z tym wygaśnięcie wstrzymania wykonalności wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 2017 r. (dalej wyrok SA), a także  
z uwagi na zajęcie komornicze - wynikające z ww. wyroku - należności przez 
komornika sądowego prowadzącego egzekucję, a także wobec złożenia wniosku  
o nadanie klauzuli wykonalności przedmiotowemu wyrokowi z 23 maja 2017 r.,  
a więc wobec realnej obawy zajęcia rachunku bankowego Sądu, przekazano na 
rachunek bankowy wskazany przez ww. organ egzekucyjny należności wynikające  
z wyroku SA. Ponadto mając na względzie realną obawę ukarania przez ww. organ 
egzekucyjny jednostki grzywną za brak realizacji zajęcia, wykonanie wyroku SA z 23 
maja 2017 r. nie mogło nastąpić po dacie właściwej zmiany planu finansowego 
jednostki. Ponadto dodatkowe odsetki ustawowe za opóźnianie liczone od kwoty 
390,3 tys. zł za okres 1 sierpnia - 20 września 2018 r. (tj. daty zmiany planu 
finansowego Sądu) wyniosłyby 3,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 337-342, 437-442) 

Zdaniem NIK decyzja Dyrektora Sądu, pomimo, iż była działaniem niezgodnym  
z zasadami finansów publicznych, zapobiegła generowaniu dalszych kosztów.     

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi 
digitalizacji akt z zasobu Sądu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 kwietnia 2018 r., tj. 
po 52 dniach od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co 
było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

                                                      
35 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej.: PZP. 
36 Decyzją Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie (pismo znak: D-7011-38/18 z 20 września 2018 r., data 

wpływu do Sądu: 24 września 2018 r.) dokonano zmian – zwiększenia w planie wydatków budżetowych na rok 
2018 o kwotę 500 tys. zł. Na podstawie pisma Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie 
znak: Adm 4017-1825/17 z 26 lipca 2018 r. Data zmiany planu finansowego Sądu - 20 września 2018 r. 
Zwiększenie wydatków wynikało z obowiązku wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 
2017 r. 
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(dowód: akta kontroli tom II str. 214,226,231) 

Dyrektor Sądu wyjaśnił, że 22 dniowe opóźnieniem spowodowane było dużą ilością 
pracy w Oddziale Gospodarczym (komórka Sądu zajmująca się m.in. zamówieniami 
publicznymi) oraz wynikało z długotrwałej absencji jednego z pracowników ww. 
Oddziału, którego zadania musieli przejąć pozostali pracownicy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 420,426) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W 2018 r. w Sądzie nie planowano i nie realizowano wydatków z budżetu środków 
europejskich.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 413-414) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności. 

W 2018 r. Sąd zrealizował zadania w ramach dwóch funkcji układu zadaniowego 
wydatków, tj.:  
13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, w ramach której na dwa 
działania dotyczące uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do 
tych uposażeń i uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń poniósł wydatki 
w łącznej kwocie 1 778 tys. zł; 
18 - Sprawiedliwość, w ramach której na zadanie dotyczące: 
- sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne poniósł wydatki w 
łącznej kwocie 90 696,6 tys. zł oraz  
- wsparcia wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, w tym 
infrastruktury IT oraz rejestrów sądowych i Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora 
Sądowego i Gospodarczego poniósł wydatki w łącznej kwocie 34 252,8 tys. zł. 

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.37 dla ww. wydatków  
w układzie zadaniowym określono miernik w zakresie celu Poprawa ściągalności 
należności sądowych realizowanego w ramach działania 18.3.1.3. Wykonywanie 
orzeczeń wydanych przez sądy powszechne. Wykonanie miernika na koniec 2018 r. 
wyniosło 41% i było niższe od wielkości ustalonej w ustawie budżetowej na 
poziomie 46%. Powyższe spowodowane było wzrostem o 12% (tj. o 2 044,3 tys. zł) 
ogólnej wartości spraw skierowanych do przypisu w porównaniu do 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 420,423,425-431) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Sądu na 
2018 r. w zakresie wydatków. Dokonywano ich w sposób celowy i oszczędny 
osiągając założone efekty rzeczowe, pomimo poniesienia wydatku w kwocie 
512,2 tys. zł z przekroczeniem planu finansowego. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r.  
i sprawozdań jednostkowych Sądu: 

 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),   

                                                      
37 Dz. U. poz. 291. 
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 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Stwierdzono, że sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalno-
rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. W przypadku sprawozdania Rb-27 należności 
pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r., zostały ustalone na podstawie zapisów na 
koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Do konta 221 nie 
prowadzono ewidencji analitycznej, która pozwalałaby na wyodrębnienie należności, 
które ze względu na ich pierwotny termin płatności, przypadałyby na dany rok 
budżetowy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 431-432, tom II str. 277-278, 
284-285, 297-298, 310-314) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Sąd sprawozdania 
budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo, na podstawie ewidencji księgowej Sądu. 

VI. Wnioski 

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

1. Podjęcie działań zmierzających do umożliwienia ewidencjonowania 
należności przypadających do spłaty po 12 miesiącach od dnia bilansowego, 
zgodnie z zasadami rachunkowości. 

2. Zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia właściwej umowy. 

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 jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli.  

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag 
i wykonania 

wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 
 Warszawa, dnia         marca 2019 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy  
 Witold Markiewicz 

Główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

  

  

Tomasz Świstak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

  

 


