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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Adamczyk - Czubik, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 

od 8 grudnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Monika Popławska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/6/2019 
z dnia 4 stycznia 2019 r.  

2. Jerzy Kęcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/4/2019  z dnia 4 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

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 15/02 – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie oraz ocena planów finansowych jednostek finansowanych w ramach 
tej części budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

- działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych, 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 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, 

- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 
(dalej ufp), w tym nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych 
jednostek.   

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

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

należności oraz windykacji zaległości, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
2  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- 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, 
- kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
Do oceny wykonania budżetu państwa w części 15/02 – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie wykorzystano również wyniki kontroli wykonania planu finansowego 
Sądu na 2018 r. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, stosownie do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib 
i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów 
rejonowych3, obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Do zadań Sądu Apelacyjnego należy 
rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydanych 
w pierwszej instancji oraz inne sprawy przekazane przez ustawę. 

W ramach części 15/02 finansowano zadania w obszarze wymiaru sprawiedliwości 
i inne zadania z zakresu ochrony prawnej, realizowane przez 17 sądów Apelacji 
Warszawskiej, tj.: Sąd Apelacyjny w Warszawie, dwa sądy okręgowe oraz 14 sądów 
rejonowych. 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego jest dysponentem części 15/02 i jednocześnie 
dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania 
wydatków ujętych w planie finansowym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.  

W 2018 r. w części 15/02 zaplanowano dochody w wysokości 351 736,0 tys. zł, 
z czego wykonano 390 511,4 tys. zł. Dochody zrealizowane przez Sąd Apelacyjny 
(dysponenta środków budżetu państwa III stopnia) stanowiły 9 363,6 tys. zł. Wydatki 
budżetu państwa zaplanowano w wysokości 884 368,8 tys. zł, a zrealizowano 
w wysokości 880 383,8 tys. zł, w tym 79 220,2 tys. zł stanowiły wydatki Sądu. 
W 2018 r. nie realizowano wydatków z budżetu środków Unii Europejskiej. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa 
w 2018 r. w części 15/02 – Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że dochody 
budżetu państwa zrealizowano w wysokości 390 511,4 tys. zł, w tym przez Sąd 
Apelacyjny w wysokości 9 363,6 tys. zł, tj. w kwotach wyższych niż zaplanowano na 
2018 r. Na podstawie badania 25,7% dochodów Sądu stwierdzono, że należności 
były przypisywane prawidłowo i zgodnie z dokumentami stanowiącymi podstawę ich 

                                                      
3  Dz.U. z 2014 r. poz. 1407, ze zm. 
4  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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zapisów. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła ewidencjonowania należności 
sądowych, 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 rachunkowości5. 

W wyniku kontroli 15,2% zrealizowanych przez Sąd Apelacyjny w części 15/02 
wydatków budżetu państwa stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach 
publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. W wyniku realizacji 
wydatków uzyskano zakładane efekty rzeczowe. Dysponent części 15/02 rzetelnie, 
zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 15/02. 

Najwyższa Izba Kontroli nie wyraża natomiast opinii o wiarygodności danych 
w zakresie innym niż ogólne kwoty dochodów, wykazanych w rocznym/łącznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 sporządzonym przez dysponenta części 15/02, 
z uwagi na niewyrażenie takiej opinii w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania 
Rb-27 sporządzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.6 w części 15/02 
zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 351 736,0 tys. zł. 
Zrealizowane przez sądy Apelacji Warszawskiej dochody wyniosły 390 511,4 tys. zł i 
były wyższe o 11% od planowanych i o 0,4% niższe od dochodów wykonanych w 
2017 r. Wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano wynikało ze zwiększonych 
wpłat z tytułu kosztów i opłat sądowych oraz zmniejszonych zwrotów, zwiększonych 
wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, a także podejmowanych 
działań w zakresie ściągalności należności sądowych, naliczenia i uregulowania 
odsetek.  
Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły wpływy z tytułu różnych 
opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) w kwocie 
308 291,5 tys. zł (78,9% ogółu dochodów). 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 15/02 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
117 925,1 tys. zł i w porównaniu do 2017 r. były niższe o 12 370,6 tys. zł (o 9,5%). 
Dotyczyły one głównie grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych (§ 0570) w wysokości 67 952,5 tys. zł oraz wpływów z różnych opłat 
i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) na kwotę 41 744,2 tys. 
zł. Zaległości netto wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 105 664,0 tys. zł i były 
niższe o 9 801,1 tys. zł, tj. o 8,5% od zaległości netto na koniec 2017 r. 

Spadek należności, w tym zaległości netto był spowodowany m.in. spadkiem 
przypisu należności sądowych, wynikającym z wysokości zasądzonych kwot od 
uczestników postępowania na rzecz Skarbu Państwa, a także spłaty zasądzonej 
należności z tytułu kary umownej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 499, tom II str. 2-3, 135-136, 140-148, 345) 

                                                      
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
6 Dz. U. poz. 291. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. W planie finansowym Sądu Apelacyjnego w Warszawie7 na 2018 r. 
zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 6 350,0 tys. zł. Zrealizowane 
przez Sąd dochody wyniosły 9 363,6 tys. zł i były wyższe o 47,5% od planowanych 
oraz o 5,9% wyższe od wykonanych w 2017 r. 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyjaśniła, że wyższa realizacja planu 
dochodów wynikała m.in. z większych niż przewidywano wpływów z tytułu kosztów 
i opłat sądowych oraz mniejszych zwrotów stronom opłat kasacyjnych, rozliczenia 
korekty faktury dotyczącej rozliczenia opłat eksploatacji za wynajem powierzchni, 
wzrostu oprocentowania pożyczek udzielonych sędziom, naliczonych kar 
umownych, których nie można dokładnie przewidzieć na etapie sporządzania planu. 

Najwyższą kwotę dochodów uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) w wysokości 6 244,1 tys. zł, co 
stanowiło 66,7% uzyskanych dochodów. W porównaniu do 2017 r. (5 962,1 tys. zł) 
dochody te wzrosły o 4,7%, ponieważ różnica pomiędzy opłatami kosztów 
sądowych, a zasądzonymi zwrotami w 2018 r. była wyższa. Dochody z tytułu 
wpływu ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na 
zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych (§ 0700), stanowiące 25,9% uzyskanych 
dochodów, wyniosły 2 425,4 tys. zł, tj. 89,0% planu i były niższe w porównaniu do 
2017 r. o 120,4 tys. zł (o 4,7%). Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynikało 
z faktu, że kwota przeznaczona w planie wydatków na pożyczki sędziowskie w 
ostatnich latach zmalała z 5% do 2%, stąd też raty do spłaty mają tendencję 
malejącą. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4-7, 18-23, 256-258, 324) 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 Sądu, wystąpiły należności 
pozostałe do zapłaty w kwocie 353,4 tys. zł, w tym zaległości netto 285,3 tys. zł. 
W porównaniu do 2017 r. należności pozostałe do zapłaty były wyższe o 40,6 tys. zł, 
tj. o 13,0%, a zaległości netto o 124,5 tys. zł, tj. o 77,4% i dotyczyły głównie 
wpływów z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). 
Dyrektor Sądu wyjaśniła, że wzrost zaległości netto wynikał głównie z dwóch dużych 
przypisów na łączną kwotę 154,4 tys. zł. 

Szczegółowym badaniem objęto próbę8 50 zapisów i dowodów księgowych9 
dotyczących dochodów budżetowych o łącznej wartości 2 408,8 tys. zł, co stanowiło 
25,7% kwoty dochodów zrealizowanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. 
Wszystkie zbadane dochody zostały prawidłowo i terminowo przypisane, w kwotach 
zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę tych zapisów. Zbadane pozycje 
dochodów zostały ujęte w księgach rachunkowych na koncie 221 „Należności 
z tytułu dochodów budżetowych”, natomiast raty spłaty pożyczki, których termin 
zapłaty przypadał w kolejnych latach zostały ujęte na koncie 226 „Długoterminowe 
należności budżetowe – pożyczki mieszkaniowe sędziów” i były pomniejszane 
o spłacane raty w 2018 r. (przeksięgowywane na konto 221). Należności objęte 
badaniem zostały uregulowane.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 19, 23-51, 272, 324-325) 

                                                      
7  Dysponent III stopnia. 
8  Wylosowaną metodą PPS (tj. z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości). 
9  Z tego: 35 pozycji dotyczyło opłat sądowych (w tym znaków opłaty skarbowej) na kwotę 2 027,6 tys. zł, 
11 pozycji - spłaty pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów na kwotę 289,5 tys. zł, 
pozostałe: zatrzymanie wadium, obciążenie karami umownymi, ustalenie kosztów sądowych. 
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Kontrola należności sądowych była realizowana w komórkach windykacyjnych 
Sądu10 z wykorzystaniem ewidencji pomocniczej prowadzonej w systemie 
„Należności sądowe” (jednolitym dla wszystkich sądów Apelacji Warszawskiej). 
System ten pozwala analizować na bieżąco stan należności (karty dłużników), 
terminy spłaty, terminy zbliżających się przedawnień. Ewidencja prowadzona w ww. 
systemie jest comiesięcznie uzgadniana przez Oddział Finansowo – Kontrolny 
z ewidencją księgową. Według Dyrektor Sądu komórki księgowości współpracowały 
z oddziałami merytorycznymi Sądu w zakresie terminowości zapłaty, uzgadniając 
czy daty płatności zostały wprowadzone do systemu i czy te dane pozwalają na 
prawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-27 w zakresie prezentowania 
należności. 

Monitorowanie terminów spłat należności następowało poprzez comiesięczną 
analizę sprawozdań NS-1 z wykonania orzeczeń sądowych w zakresie grzywien, 
opłat i kosztów oraz przegląd kartotek dłużników w ww. systemie „Należności 
sądowe”. Należności sądowe są objęte nadzorem Prezesa Sądu Apelacyjnego, 
któremu Prezesi sądów okręgowych w obszarze Apelacji Warszawskiej składają 
półroczne zbiorcze informacje o działaniach podejmowanych w celu poprawy 
ściągalności należności sądowych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 124-134, 148-150, 211-215, 289-293) 

W 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym wystąpiło sześć przypadków umorzenia należności 
sądowych na łączną kwotę 8,7 tys. zł11 oraz trzy przypadki rozłożenia na raty 
należności w łącznej kwocie 16,1 tys. zł12. Ponadto, w dwóch przypadkach nastąpiło 
odpisanie należności o łącznej wartości 56,6 tys. zł z innych przyczyn13. W Sądzie 
nie wystąpiły należności, które uległy przedawnieniu. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 26-27, 80-123, 209-211) 

Stwierdzono, że należności sądowe (rozłożone na raty), których termin płatności 
przypadał na kolejne lata nie były ujmowane na koncie 226 i pomniejszane o raty 
spłacane w danym roku budżetowym, lecz cała kwota (bez względu na termin spłaty 
kolejnych rat) była ujmowana na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów 
budżetowych”.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-27, 52-79, 261-266) 

Badaniem szczegółowym, w zakresie skuteczności i adekwatności podejmowanych 
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie działań w celu odzyskania należności, objęto 20 
wybranych celowo14 pozycji zaległości o wartości ogółem 279,4 tys. zł, tj. 97,9% 
zaległości netto wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (285,3 tys. zł). W badanej 
próbie termin wymagalności należności powstał w roku sprawozdawczym 
(14 przypadków) i w latach poprzednich (sześć przypadków). Badanie wykazało, że 
podejmowane działania windykacyjne były zgodne z przepisami i nie stwierdzono 
nieprawidłowości w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 7-22, 267-270, 324-325) 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Sąd dokonał odpisów aktualizujących należności 
w wysokości 28,4 tys. zł, w tym: 10,0 tys. zł po uzyskaniu informacji z Ministerstwa 

                                                      
10  Zgodnie z zarządzeniem Nr 35/10 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2010 r. 
11  Na podstawie Zarządzeń Wiceprezesa Sądu Okręgowego. 
12  Stan na koniec 2018 r. – 10,7 tys. zł (wg sprawozdania NS-I).  
13  Postanowienie Sądu Apelacyjnego o zwolnieniu świadka od nałożonej grzywny, zaspokojenie Skarbu 
Państwa poprzez pomniejszenie należności wobec powódki. 
14  Po przeprowadzeniu wstępnej analizy w zakresie kwoty zaległości, daty terminu wymagalności, 
podejmowanych działań przez Sąd. 
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Sprawiedliwości15 oraz 18,4 tys. zł należności sądowych według zasad obliczenia 
odpisów aktualizujących należności sądowe, określonych w piśmie MS16. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 275-287 i 294-297) 

Dyrektor Sądu, jako dysponent części obszaru Apelacji Warszawskiej sprawował 
bieżący nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu poprzez m.in.: kwartalne oceny 
przebiegu wykonania m.in. dochodów, w tym prawidłowości i terminowości 
pobierania dochodów, kontrole w sądach Apelacji Warszawskiej. W 2018 r. Zespół 
Kontroli Sądu przeprowadził w sądach siedem kontroli obejmujących swoim 
zakresem realizację dochodów budżetowych, w tym ściągalność należności 
sądowych, po których sformułowano zalecenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 137-204, 215-253) 

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

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, na 
którym ewidencjonowano tylko należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 
sędziów. 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 Polskiej17. 

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. We wzorcowym planie kont, przygotowanym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości określono, że kontro 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. Ponadto, zgodnie z 
wytycznymi MS z dnia 5 lutego 2007 r. należności sądowe, bez względu na termin 
ich zapłaty zalicza się do należności krótkoterminowych.  

Dyrektor Sądu wyjaśniła, że we Wzorcowym Planie Kont, w związku z wdrożeniem 
systemu SAP-ZSRK określono, że pożyczki mieszkaniowe sędziów należy 
traktować jako należności długoterminowe i księgować na koncie 226. Na tej 
podstawie w Zakładowym Planie Kont Sądu przypisano konto 226 dla pożyczek 
mieszkaniowych sędziów. W systemie SAP na koncie 226 nie ma możliwości 
księgowania należności długoterminowych z innych tytułów. Użytkownik nie ma 
możliwości technicznych zaksięgowania należności sądowych na ww. konto. ZSRK 
SAP jest systemem centralnym jednostek sądownictwa powszechnego i wszelkie 
zmiany nie są możliwe. 

                                                      
15  Pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych MS z dnia 
 23.01.2019 r., informujące, iż w celu wyegzekwowania należności wystąpi z powództwem na drogę sądową.  
16  Pismo Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Wydziału Budżetu MS z dnia 19 marca 2019 r. 
(DB-I.311.72.2019). 
17  Dz.U. poz. 1911, ze zm. 
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W trakcie kontroli Zastępca Głównego Księgowego Sądu zwróciła się do 
administratorów systemu ZSRK-SAP w sprawie kwalifikowania wszystkich 
należności sądowych, jako należności krótkoterminowych, ewidencjonowanych na 
koncie 221 i uzyskała informację, iż podjęte zostały czynności w celu pozyskania 
z Ministerstwa Finansów interpretacji w powyższym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-27, 52-79, 261-266, 340-341) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w zakresie dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości wyższej, niż 
zaplanowano w ustawie budżetowej. Sąd prawidłowo realizował zadania związane 
z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych. Nie stosowano natomiast 
obowiązującej zasady ujmowania na koncie 226 należności sądowych, których 
płatność przypadała w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na 2018 r. w części 15/02 dla Apelacji Warszawskiej 
zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 853 846,0 tys. zł, tj. o 2,8% 
wyższej od wydatków wykonanych w 2017 r. (829 811,4 tys. zł). W ciągu roku 
Minister Sprawiedliwości, jako dysponent części 15 dokonał 30 zmian, w wyniku 
których budżet Apelacji Warszawskiej zwiększył się o 30 522,8 tys. zł (tj. o 3,5%) 
i wynosił 884 368,8 tys. zł. W 2018 r. nie zwiększano wydatków z rezerw budżetu 
państwa. 

Na podstawie decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości18 dokonano 
blokady wydatków w planach finansowych jednostek Apelacji Warszawskiej na 
łączną kwotę 3 692,5 tys. zł19, tj. 0,4% planu po zmianach.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 162-163, 181-189) 

Wydatki budżetu państwa w części 15/02 zostały zrealizowane w kwocie 
880 383,8 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. 
nastąpił wzrost wydatków o 50 572,4 tys. zł, tj. o 5,7%. Wzrost wydatków w 2018 r. 
spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia 
sędziów, asesorów i referendarzy oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku, 
przydziałem nowych etatów20 oraz pochodnych od wynagrodzeń i koniecznością 
zapewnienia wyposażenia dla nowych stanowisk pracy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 500, 512, tom II str. 332-336) 

Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia zrealizowane w wysokości 
506 493,2 tys. zł, tj. 99,9% planu i w porównaniu do 2017 r. (471 255,0 tys. zł) były 
wyższe o 35 235,3 tys. zł, tj. o 7,5%.  

Wydatki majątkowe w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 28 849,9 tys. zł, tj. 
97,5% planu (29 603,9 tys. zł) i były niższe o 14 116,9 tys. zł (32,9%) w porównaniu 
do 2017 r. (429 66,8 tys. zł). Niższe wykonanie wydatków majątkowych 2018 r. 
spowodowane było głównie, brakiem możliwości realizacji zadania pt. „Budowa 
budynku dla Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie, ul. J.P. 
Woronicza 17 – przygotowanie inwestycji do realizacji w tym dokumentacja” oraz 
koniecznością przesunięcia kontynuacji zadania pt. „Przebudowa budynku dla Sądu 

                                                      
18 Decyzja nr DB-I-311-22/17/137 z dnia 9 października 2018 r., nr DB-I-311-22/17/137 z dnia 14 grudnia 
2018 r., nr DB-I-311-31/18/87 z dnia 28 grudnia 2018 oraz nr DB-I-311-222/18/1 z dnia 31 grudnia 2018 r.   
19 Blokady ustanowiono w działach 755 Wymiar sprawiedliwości (2 906,8 tys. zł) i 753 Obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne (785,7 tys. zł). 
20 W związku z koniecznością realizacji nowych zadań ustawowych.  
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Okręgowego Warszawa-Praga przy ul. Poligonowej 3” na 2019 r. z powodu braku 
możliwości wykonania robót dodatkowych.  

W trakcie roku, dokonano czterech zmian w planie wydatków majątkowych, 
w wyniku których środki budżetowe w § 6050 zostały zmniejszone z ww. powodów 
o kwotę 9 412,45 tys. zł, a w § 6060 zwiększone o kwotę 7 120,3 tys. zł w związku 
z koniecznością dokonania zwiększonych zakupów inwestycyjnych.  

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 
58 449,6 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach i były wyższe o 9,6% (5 155,0 tys. zł) 
w porównaniu do 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 203, 500-5001, 512, tom II str. 179-185, 349) 

Przeciętne zatrudnienie w sądach Apelacji Warszawskiej w 2018 r., w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych, wynosiło 5 931,5 osoby21 i było niższe o 61,25 osoby niż 
w 2017 r. Jak wyjaśniła Dyrektor Sądu było to spowodowane znaczną fluktuacją 
kadry w jednostkach Apelacji Warszawskiej, liczbą osób zatrudnionych na 
zastępstwo, przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, 
macierzyńskich oraz na zasiłkach chorobowych. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6 655,30 zł i zwiększyło się o 8,9% 
w porównaniu do 2017 r. (6 111,93 zł). Wzrost wynikał ze zwiększenia funduszu 
płac przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 203, tom II, str. 336-337) 

Stan zobowiązań Apelacji Warszawskiej na koniec 2018 r. wyniósł 46 304,3 tys. zł 
i był niższy o 849,5 tys. zł (1,8%) od zobowiązań na koniec 2017 r.  

Zobowiązania wymagalne wyniosły 682,7 tys. zł i dotyczyły odszkodowań: dla osób 
represjonowanych, za przewlekłość postępowania oraz za poniesioną szkodę 
i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na koniec 2018 r. nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 500-501, 515-517, tom II str. 187) 

W 2018 r. Sąd zrealizował wydatki w kwocie 79 220,1 tys. zł, co stanowiło 98,6% 
planu po zmianach i 119,4% wydatków wykonanych w 2017 r. (66 326,4 tys. zł).  

W 2018 r. w planie finansowym Sądu dokonano blokady wydatków w kwocie 
1 052,6 tys. zł22, co stanowiło 1,3% planu po zmianach. Blokady środków nie miały 
wpływu na bieżące finansowanie Sądu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 177-180, 186-189, 208) 

Dyrektor Sądu wyjaśniła, że wyższe wykonanie wydatków w 2018 r. wynikało m.in. 
ze wzrostu uposażeń sędziów i sędziów w stanie spoczynku23, wynagrodzeń 
pracowników, realizacji projektu wirtualizacji stacji roboczych w Sądzie Rejonowym 
dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, przygotowania pomieszczenia dla 
kancelarii tajnej w związku z koniecznością opuszczenia wynajmowanych 
pomieszczeń oraz zakupu licencji24 oprogramowania wirtualizacyjnego dla sądów 
Apelacji Warszawskiej.  

                                                      
21  W g statusu zatrudnienia (w osobach): urzędnicy i pracownicy (01) – 3 529,63; 05 kuratorzy – 298,41; 07 
asesorzy – 38,90; 10 sędziowie i prokuratorzy – 1 107,83; 17 referendarze -286,45; 18  asystenci sędziów– 
642,68; 19  specjaliści opiniodawczych zespołów – 27,60. 
22  Blokady ustanowiono w rozdziale 75502 w § 4000 kwotę 369,5 tys. zł, § 4450 - 50 tys. zł, § 6050 - 514 tys. 
zł, § 6060 - 291,0 tys. zł, § 6069 - 8,0 tys. zł oraz 23,0 tys. zł z tytułu świadczeń społecznych w rozdziale 75312 
w § 3110 
23  W stan spoczynku w 2018 r. przeszło 8 sędziów. 
24  VMware vSphere – 96 szt., WMware vCenter – 18 szt., VMware Horizon View – 400 szt. 
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(dowód: akta kontroli tom II str. 331-334) 

Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia zrealizowane w wysokości 
34 259,9 tys. zł, tj. 43,2% ogółu wydatków i były wyższe o 8,8% w porównaniu do 
2017 r. (31 472,8 tys. zł). Wydatki na wynagrodzenia nie przekroczyły limitu 
ustalonego w planie finansowym Sądu na poziomie 39 491,0 tys. zł.  

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 9 260,2 tys. zł i były wyższe o 5 130,7 tys. zł 
(124,2%) w porównaniu do 2017 r. Zostały one poniesione na zakupy inwestycyjne, 
w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Sąd Apelacyjny oprócz zakupów na 
własne potrzeby realizował zakupy dla wszystkich jednostek Apelacji Warszawskiej.  

Główną przyczyną wzrostu wydatków było uruchomienie projektu wirtualizacji stacji 
roboczych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie oraz 
zakup wsparcia oprogramowania wirtualizacyjnego. 

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 
8 873,9 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach i zwiększyły się o 18,6% (1 394,5 tys. zł) 
w porównaniu do 2017 r. Wzrost wydatków spowodowany był znacznym wzrostem 
uposażeń sędziów w stanie spoczynku z powodu przejścia w stan spoczynku ośmiu 
sędziów, wypłatami z tytułu zawartych umów absolwenckich oraz wypłatą 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy25 i zawartej ugody sądowej26. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 208, 509-511, tom II str. 332, 338-339) 

W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w Sądzie, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych,  
wyniosło 295,8 osób27 i było wyższe o 1,7% w porównaniu do roku poprzedniego. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9 019,6 zł i zwiększyło się 7,5% 
w porównaniu do 2017 r. (8 393,3 zł) 

(dowód: akta kontroli tom I str. 196-197, 203) 

Na koniec 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
Zobowiązania ogółem wyniosły 3 428,0 tys. zł i były wyższe od zobowiązań na 
koniec 2017 r. o 110,3 tys. zł, tj. 3,3%. Główną pozycję stanowiły zobowiązania z 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 
w wysokości 2 648,2 tys. zł), tj. 77,3% zobowiązań  

(dowód: akta kontroli tom II str. 327-328 ) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
12 056,5 tys. zł, tj. 15,2% wydatków ogółem. Doboru próby wydatków dokonano na 
podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadających wydatkom pozapłacowym o wartości powyżej 500 zł. Badaniem 
objęto 47 dowodów księgowych wylosowanych metodą monetarną28. W zbadanej 
próbie wydatków29 pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień 
publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych30 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Stwierdzono, że wydatki te zostały wykonane zgodnie z planem finansowym 
i z obowiązującymi przepisami. Wydatkowane kwoty były przeznaczone na zakupy 
i usługi, służące realizacji celów kontrolowanej jednostki. 

                                                      
25  Decyzja Prezesa Sądu nr Kd 1260-30/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. 
26  Sygn. akt VIII P372/17. 
27  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych (wg statusu zatrudnienia w osobach): urzędnicy i pracownicy – 
172,77; sędziowie – 77,38; asystenci 45,65. 
28  Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji 
(MUS). 
29  Wydatki w kwocie 467,1 tys. zł (3,9%) zostały dokonane na podstawie porozumienia z Sądem Najwyższym. 
30  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: pzp. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 320-325, 454) 

W wyniku analizy trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 
łączną kwotę 3 174.6 tys. zł, w tym: dwóch w trybie przetargu nieograniczonego, tj. 
na dostawę sprzętu komputerowego (569,2 tys. zł) i dostawę licencji oraz 
świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów 
i stacji roboczych (2 447,9 tys. zł) oraz jednego o wartości nieprzekraczającej 
30 tys. EUR, tj. zakup szyfrowanych pamięci przenośnych wraz z konsolą zarządczą 
(157,5 tys. zł), stwierdzono, że zostały one zrealizowane zgodnie z przepisami pzp 
oraz regulacjami wewnętrznymi31. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 7-40, 59-132) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

W 2018 r. nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich. Zaplanowane 
w ustawie budżetowej na 2018 r. w części 15/02 dla Apelacji Warszawskiej wydatki 
budżetu środków europejskich w kwocie 40 tys. zł zostały zablokowane decyzją32 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 162-163, 188) 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. Sąd Apelacyjny realizował zadania w ramach dwóch funkcji układu 
zadaniowego wydatków:  
- 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, w ramach której poniósł 

wydatki w łącznej kwocie 8 821,9 tys. zł na zadanie dotyczące świadczeń 
społecznych; 

- 18. Sprawiedliwość, w ramach której poniósł wydatki w łącznej kwocie 
70 398,2 tys. zł na zadania dotyczące: sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
przez sądy powszechne i wojskowe (52 217,3 tys. zł) oraz wsparcia wymiaru 
sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego (18 180,9 tys. zł). 

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla 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 66,0% i było niższe 
o 8,4% w porównaniu do wielkości planowanej oraz wykonanej w 2017 r. 
Zmniejszenie wynikało z wystąpienia w 2018 r. dwóch przypisów należności 
o łącznej wartości 154 359,0 tys. zł, które miały wpływ na wskaźnik uiszczeń. 

W wyniku realizacji wydatków majątkowych m.in. kontynuowano przebudowę Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie33, rozpoczęto realizację projektu 
wirtualizacji stacji roboczych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe 
w Warszawie, a także zakupiono licencje oprogramowania wirtualizacyjnego sądów 
Apelacji Warszawskiej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 490-491, 526-527, tom II str. 180-181, 338, 349) 

W ramach bieżącego nadzoru nad sądami powszechnymi z obszaru Apelacji 
Warszawskiej Dyrektor Sądu sporządzał kwartalne oceny z realizacji m.in. 
wydatków budżetowych. W 2018 r. przeprowadzone zostały dwie kontrole34 

                                                      
31 Decyzja Nr 12/2017 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 
32 Decyzja nr DB-I311-2/17/137 z dnia 9 października 2018 r. 
33 Przebudowa nie została zakończona z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych. 
34 W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w okresie od 7 czerwca do 11 lipca 2018 r. oraz w 
Sądzie Rejonowym w Otwocku w okresie od 4 października do 9 listopada 2018 r. 
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w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych. W jednym przypadku 
sformułowano zalecenie w zakresie zwiększenia nadzoru nad prawidłowym 
sporządzaniem sprawozdań z wykonania  wydatków budżetowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 137-204, 215-253) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w zakresie wydatków. Wydatki zrealizowane przez Apelację Warszawską oraz przez 
Sąd stanowiły odpowiednio 99,5% i 98,6% planu. Na podstawie analizy 15,2% 
wydatków Sądu stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi i służyły wykonaniu zadań kontrolowanej 
jednostki. Zamówienia publiczne zrealizowano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania 
środków. 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych, łącznych sprawozdań za 
2018 r. przez dysponenta części 15/02 – Sąd Apelacyjny w Warszawie (Apelacja 
Warszawska) i sprawozdań jednostkowych Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych, 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27)35, 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w 

układzie zadaniowym (Rb BZ1), 

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 15/02 Sąd 
Apelacyjny w Warszawie na podstawie sprawozdań jednostkowych, otrzymanych od 
podległych sądów. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w ZSRK SAP.  

Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Ww. 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo.  

Stosowany we wszystkich sądach powszechnych program finansowo – księgowy 
ZSRK SAP, nie był w pełni dostosowany do wymogów sprawozdawczości 
budżetowej w zakresie należności. W przypadku sprawozdań Rb-27, należności 
pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r., były ustalane na podstawie zapisów na 
koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz dodatkowych 
raportów pozwalających uzyskać kwotę należności do spłaty w danym roku. Do 
konta 221 nie prowadzono ewidencji analitycznej. W związku z tym, po kontroli 
w Sądzie Okręgowym w Warszawie NIK nie wyraziła opinii o wiarygodności danych 
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w zakresie innym niż ogólne kwoty dochodów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 394-484, 498-501, akta kontroli tom II str. 306-329) 

                                                      
35 W trakcie kontroli Sąd Apelacyjny dokonał korekty sprawozdania w zakresie należności pozostałych do 
zapłaty. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Sąd sprawozdania 
budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych, a także łączne sprawozdania 
Rb-23, Rb-28, Rb-BZ1 i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania te zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo. Natomiast, Najwyższa Izba Kontroli nie 
wyraża opinii w zakresie wykazanych w sprawozdaniu łącznym Rb-27 danych 
innych niż ogólne kwoty dochodów, z uwagi na niedostosowanie użytkowanego 
przez wszystkie sądy powszechne systemu księgowego ZSRK SAP do wymogów 
prawidłowego sporządzania sprawozdania budżetowego z dochodów budżetowych.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 
zmierzających do umożliwienia ewidencjonowania należności przypadających do 
spłaty po 12 miesiącach od dnia bilansowego, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

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.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

Warszawa, dnia        kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy  
 Monika Popławska 

Doradca prawny 

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

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

  

  

Jerzy Kęcik 
Główny specjalista k. p.  

 

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