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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dorota Ludwiniak, Dyrektor Sądu od 1 maja 2010 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

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 

Kontroler Robert Bartosik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/15/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. Sądu 
Okręgowego 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. 

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, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- 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. 

                                                      
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Sąd Okręgowy w Warszawie2, utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., działa na 
podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych3. Obszar właściwości Sądu obejmuje 
właściwość sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, 
Warszawie-Mokotów, m.st. Warszawie, Warszawie-Śródmieście, Warszawie Woli i 
Warszawie-Żoliborz.  
Dyrektor Sądu – jednoosobowy organ zarządzający finansami i gospodarką 
budżetową sądu jest dysponentem środków budżetu III stopnia i w tym zakresie 
podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie4.  

(dowód: akta kontroli str. 5-16) 

Plan dochodów Sądu na 2018 r. wynosił 134 818,0 tys. zł, wykonanie wyniosło 
155 191,8 tys. zł, co stanowiło 115,1% planu. Plan wydatków wynosił 237 224,2 tys. 
zł, wykonanie wyniosło 235 718,2 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu. 

(dowód: akta kontroli str. 24, 31) 

IV. Ocena 

Najwyższa izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie planu finansowego na 2018 r. 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że Sąd zrealizował 
dochody w stopniu wyższym niż planowano, uzyskując zwiększone wpływy we 
wszystkich paragrafach klasyfikacji budżetowej dochodów. Wydatki budżetowe 
zostały zrealizowane w wysokości planowanej, z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi określonych w przepisach o finansach 
publicznych. W wyniku realizacji wydatków uzyskano zakładane efekty rzeczowe. 
Zaplanowany miernik ustalony w budżecie zadaniowym został wykonany.  

Sprawozdania budżetowe zostały sporządzone terminowo i na podstawie ewidencji 
księgowej Sądu. Najwyższa Izba Kontroli nie wyraża natomiast opinii 
o wiarygodności danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w zakresie innym niż 
ogólne kwoty dochodów, bowiem program finansowo – księgowy ZSRK SAP, 
stosowany we wszystkich sądach powszechnych, nie był w pełni dostosowany do 
wymogów sprawozdawczości budżetowej w zakresie należności. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na ewidencjonowaniu należności, których 
termin płatności przypadał w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym, 
w sposób niezgodny z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5.  

V. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. Sąd zrealizował dochody w kwocie 155 191,8 tys. zł, tj. o 20 373,8 tys. zł 
(15,1%) wyższe od zaplanowanych na 2018 r., (134 818,0 tys. zł) i o 10 454,8 tys. zł 
(7,2%) wyższe niż w 2017 r. (144 736,95 tys. zł). Wzrost dochodów wystąpił przede 
wszystkim w paragrafach: 0630 „Opłaty sądowe i koszty sądowe oraz inne opłaty” – 

                                                      
2 Zwany dalej: Sąd. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm. 
4 Dyrektor Sądu podlega służbowo Prezesowi Sądu, z wyłączeniem zadań dotyczących gospodarki finansowej i 

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 

Opis stanu 
faktycznego 
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10 289,9 tys. zł, 2980 „Wpływy do wyjaśnienia” – 5 304,3 tys. zł, 0570 „Grzywny, 
mandaty i inne kary” – 1 072,4 tys. zł, 0920 „Wpływy z tytułu pozostałych odsetek” – 
1 720,8 tys. zł, 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” -
1 526,4 tys. zł. Wyższa w porównaniu do planu realizacja dochodów wynikała: 
w paragrafie 0630 ze wzrostu ściągalności oraz zwiększenia ilości spraw sądowych 
i wyroków sądowych, w paragrafie 2980 z braku możliwości oszacowania dochodów 
do wyjaśnienia na etapie planowania i z tego względu w planie nie przewidywano 
dochodów z tego tytułu, ww. paragrafach 0570, 0920 ze zwiększenia liczby spraw 
sądowych w stosunku do planu, który został ustalony na podstawie trendów z lat 
ubiegłych, ww. paragrafie 0950 z jednorazowej wysokiej wpłaty kary umownej przez 
jedną z firm w kwocie 1 656,0 tys. zł. W porównaniu z realizacją w 2017 r. dochody 
wzrosły w paragrafach: 0630 (o 8115,8 tys. zł), 0920 (o 1 505,1 tys. zł) oraz 0950 
(o 1 537,4 tys. zł), zmalały przede wszystkim w paragrafie 02980 (o 1 790,2 tys. zł).   

(dowód: akta kontroli str. 24, 39-40) 

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na 31 grudnia 2018 r. 38 392,3 tys. zł, co 
stanowiło 70,6% należności na koniec 2017 r. Zaległości wyniosły 35 326,4 tys. zł, 
co stanowiło 70,5% zaległości na koniec 2017 r. Spadek należności  
i zaległości dotyczył przede wszystkim paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów” (z kwoty należności 18 022,1 tys. zł do zera 
i z zaległości 18 010,9 tys. zł do zera) i związany był ze spłatą zasądzonych kar 
przez jedną z firm z tytułu nienależytego wykonania usług z równoczesnym 
odpisaniem pozostałej kwoty należności z ewidencji księgowej. Wzrost należności i 
zaległości wystąpił przede wszystkim w paragrafie 0570 grzywny, mandaty i inne 
kary – należności o 1 420,6 tys. zł, zaległości o 2 717,3 tys. zł w związku ze 
wzrostem liczby orzeczeń wydanych przez wydziały karne.  

 (dowód: akta kontroli str. 25, 40-42) 

Badaniem szczegółowym objęto 50 losowo wybranych pozycji dochodów o wartości 
ogółem 5 005,3 tys. zł, co stanowiło 3,23% dochodów zrealizowanych. Badanie 
dotyczyło prawidłowości i terminowości ustalenia należności z tytułu dochodów 
budżetowych oraz ich ewidencji. Stwierdzono, że Sąd prawidłowo kwalifikował 
rodzaj dochodu do kategorii dochodów przypisanych i nieprzypisanych. Wszystkie 
dochody przypisane zostały zaewidencjonowane na koncie 221 „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych”, natomiast dochody, których tytułu nie można było ustalić 
w momencie wpłaty zostały zaewidencjonowane na koncie 245 „Wpływy do 
wyjaśnienia”. W dwóch przypadkach należności z tytułu grzywien i kosztów 
sądowych rozłożonych na raty, w których termin płatności części rat przypadał 
w następnych latach, zaewidencjonowano w całości na koncie 221, zamiast 
w odniesieniu do rat płatnych w latach następnych na koncie 226 „Długoterminowe 
należności budżetowe”.  

(dowód: akta kontroli str. 30, 45-67, 106, 169) 

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń w Sądzie systematycznie kontrolował 
terminowość zapłaty należności Skarbu Państwa w oparciu o dane zawarte 
w prowadzonej przez siebie ewidencji pomocniczej w systemie informatycznym 
ORCOM. Zasady postępowania w odniesieniu do należności zaległych zostały 
określone w instrukcjach w sprawie ewidencji i windykacji należności sądowych w 
sprawach karnych i sprawach cywilnych wprowadzonych zarządzeniem nr 248/2016 
z dnia 4 października 2016 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Terminy 
wykonywania czynności związanych z egzekucją należności Skarbu Państwa 
wynikają z regulacji określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
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wykonawczy6 oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych 
w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, 
przysługujących Skarbowi Państwa7. Pracownicy XV Wydziału, do kontroli terminów 
podejmowania czynności wykorzystywali terminarze wskazujące rodzaje czynności 
oraz daty, w jakich należy je wykonać. Podstawowe daty podejmowanych czynności 
zapisywane były na kartach poszczególnych dłużników, prowadzonych równolegle 
w wersji papierowej i elektronicznej. Zakres informacji w ewidencji elektronicznej był 
szerszy niż na karcie w wersji papierowej. Informacje te, w podglądzie, były 
dostępne dla pracowników Oddziału Finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 69-104, 159-163) 

Badaniem szczegółowym objęto 20 wybranych celowo pozycji należności zaległych 
o wartości ogółem 8 067,1 tys. zł, dobranych po analizie ich stanu oraz podjętych 
przez Sąd czynności egzekucyjnych. Ustalono, że przebieg postępowań 
egzekucyjnych był uzależniony od decyzji Sądu (orzeczników sądowych), które 
wskazywały na konieczność podejmowania określonych czynności wobec 
dłużników. Stwierdzono, że działania podejmowane przez XV Wydział Wykonywania 
Orzeczeń w badanych sprawach były prawidłowe i adekwatne do sytuacji.  

Analiza akt związanych z badanymi zaległościami z lat 2010-2017 wykazała, że, 
pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych nie odnotowano jakichkolwiek 
wpłat. Oddział Finansowy Sądu nie dokonał na koniec roku wobec tych należności 
odpisów aktualizujących.   

W wyniku badania wybranych należności zaległych na dzień 31 grudnia 2018 r. pod 
kątem istnienia podstawy do spisania należności jako nieściągalnej ustalono, że w 5 
przypadkach wystąpiły okoliczności uzasadniające taką decyzję. Z wyjaśnień 
Dyrektora Sądu i Przewodniczącego XV Wydziału Wykonywania Orzeczeń wynika, 
że w odniesieniu do jednej pozycji Sąd podjął decyzję o umorzeniu w grudniu 
2018 r., ale była ona nieprawomocna i umorzenie nastąpiło w styczniu 2019 r., 
w pozostałych sprawach Wydział nie posiadał ostatecznej dokumentacji będącej 
podstawą do umorzenia sprawy lub stwierdzono, że dalsze kroki egzekucyjne są 
możliwe, pomimo decyzji komornika o bezskuteczności egzekucji. 

(dowód: akta kontroli str. 117-130, 164 ) 

W 2018 r. przedawnieniu uległy należności w kwocie 235,5 tys. zł. W wyniku 
szczegółowego badania wszystkich 16 decyzji o przedawnieniu ustalono, że  
w 3 przypadkach wobec dłużników orzeczono zastępczą karę aresztu, w 
pozostałych 13 przypadkach przedawnienie nastąpiło po stwierdzeniu 
bezskutecznej egzekucji komorniczej. Spisanie wszystkich należności nastąpiło z 
konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w ciężar konta 761 
„Pozostałe koszty operacyjne”. W żadnym z badanych przypadków nie dokonano 
wcześniej zapisu aktualizującego na koncie 290.  

Dyrektor Sądu wyjaśniła, że „W systemie ZSRK SAP dla księgowania 
przedawnionych należności z tytułu kosztów sądowych nie jest przewidziane 
księgowanie odpisów aktualizujących na koncie 290.  W przypadku należności 
sądowych, których egzekucją zajmuje się XV Wydział Wykonywania Orzeczeń, 
dane o uprawdopodobnieniu nieściągalności, które mogłyby być podstawą do 
odpisu należności jeszcze przed ich umorzeniem lub przedawnieniem, nie były 
przekazywane do Oddziału Finansowego z uwagi na brak takich uregulowań”. 

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm. 
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 1227. 



 

6 
 

Należności odpisane jako przedawnione nie podlegały dalszej ewidencji 
pozabilansowej. 

(dowód: akta kontroli str. 131-139) 

W 2018 r. Sąd rozłożył na raty 282 pozycje należności o wartości ogółem 
6 288,7 tys. zł oraz umorzył 590 pozycji należności o wartości ogółem 2 420,1 tys. 
zł. Badaniem szczegółowym objęto 6 pozycji należności rozłożonych na raty 
o wartości łącznej 2 915,6 tys. zł i 4 pozycje należności umorzonych o wartości 
łącznej 373,9 tys. zł. Wszystkie badane należności rozłożone na raty i umorzone 
należały do należności sądowych, które w zależności od ich rodzaju podlegały 
przepisom Kodeksu karnego wykonawczego (grzywny, nawiązki i świadczenia 
pieniężne) lub przepisom ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych8 (koszty sądowe i grzywny orzeczone w postępowaniu 
cywilnym). Grzywny i należności sądowe orzekane w postępowaniu karnym 
podlegały decyzji sądu orzekającego, a należności sądowe w sprawach cywilnych 
decyzji Prezesa/Wiceprezesa Sądu. Badane należności zostały umorzone po 
stwierdzeniu bezskuteczności i bezcelowości dalszej egzekucji zgodnie z art. 122 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Należności zostały rozłożone 
na raty postanowieniem sądu w związku ze stwierdzeniem u dłużnika braku 
oszczędności, trudnej sytuacji rodzinnej lub choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 140-155) 

W odniesieniu do ww. badanych pozycji umorzonych Dyrektor Sądu zwróciła uwagę 
na fakt różnego ustalenia w przepisach zasad przedawnienia należności w 
zależności od ich rodzaju. Należności z tytułu grzywien w sprawach karnych ulegają 
przedawnieniu po 10 latach od daty uprawomocnienia się orzeczenia, a ponadto 
istnieje możliwość egzekucji grzywny w formie kar zastępczych pozbawienia 
wolności lub pracy społecznie użytecznej. Natomiast w przypadku należności 
sądowych przedawnienie następuje po upływie 3 lat od daty doręczenia wezwania 
do zapłaty, bez możliwości zamiany należności na karę zastępczą. Z tych 
możliwości korzystają dłużnicy, którzy w przypadku zbiegu długu z tytułu grzywny 
i kosztów sądowych dokonują spłaty grzywien w momencie orzeczenia kar 
zastępczych pozbawienia wolności, natomiast nie spłacają kosztów sądowych 
oczekując na ich przedawnienie.  

 (dowód: akta kontroli str. 108) 

Z informacji uzyskanych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., 
przeprowadzanej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wynika, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości przedstawiło9 zasady obliczenia odpisów aktualizujących 
należności sądowe. 

Grzywny zamienione na kary zastępcze pracy społecznie użytecznej odpisywane 
były w 2018 r. po wykonaniu kary zastępczej w całości, natomiast grzywny 
zamienione na kary zastępcze pozbawienia wolności, do września 2018 r., 
odpisywane były po otrzymaniu obliczenia kary. Od września 2018 r., z uwagi na 
wytyczne zawarte w piśmie Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2018 r., wszystkie odpisy grzywien 
zamienianych na kary zastępcze dokonywane były po uzyskaniu informacji 
o wykonaniu kar zastępczych. Dyrektor Sądu wyjaśniła, że po wpłynięciu ww. pisma 
nie dokonywano korekt należności sądowych odpisanych zgodnie z wcześniejszą 
praktyką, gdyż wiązałoby się to z koniecznością korekt wszystkich sprawozdań NS-1 

                                                      
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 300, ze zm. 
9 Pismo Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Wydział Budżetu MS z dnia 19 marca 2019 r. (DB-

I.311.72.2019). 
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z lat poprzednich, w których należności zostały rozliczone z kilkunastu lat. Karty 
dłużników są kartami czynnymi, których saldo w zakresie grzywny wynosi zero zł. 
Karty te zakończone zostaną dopiero po otrzymaniu informacji, iż kary zastępcze 
pozbawienia wolności wykonane zostały w całości.   

  (dowód: akta kontroli str. 41, 174-176) 

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

W Sądzie wystąpiły przypadki księgowania należności o terminie zapłaty dłuższym 
niż 12 miesięcy po dniu bilansowym, ewidencjonowano na koncie 221 „Należności z 
tytułu dochodów budżetowych”, zamiast 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 Polskiej10.  

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. Funkcjonujące w ZSRK SAP konto 226 „Długoterminowe należności 
budżetowe – pożyczki mieszkaniowe sędziów” miało zastosowanie tylko 
w odniesieniu do należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych. 

Z wyjaśnień Dyrektora Sądu wynika, że oprogramowanie użytkowane w Sądzie nie 
posiada funkcji pozwalającej na przeksięgowywanie należności rozłożonych na raty 
na konto 226. Przepisy regulujące ewidencjonowane przez XV Wydział 
Wykonywania Orzeczeń (zajmujący się egzekucją należności sądowych) należności 
sądowych w oprogramowaniu ORCOM nie przewidują dokonywania przeksięgowań 
po rozłożeniu należności na raty, a dane z tego systemu przenoszone do systemu 
księgowego ZSRK SAP nie zawierają pełnych informacji o rozłożeniu należności na 
raty oraz o kwotach i terminach wymagalności zapłaty tych rat. W tej sprawie 
Dyrektor Sądu nie podejmował działań zmierzających do zmiany zasad 
ewidencjonowania należności, koncentrując się na maksymalnym wdrożeniu 
i wykorzystaniu istniejących możliwości systemu księgowego ZSRK SAP. 
Z wyjaśnień Dyrektora Sądu wynika, że zmiany dotyczące kwalifikacji należności 
krótko i długoterminowych zostaną wprowadzone w systemie ZSRK dopiero w roku 
2019. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 45-67, 106, 169) 

Sąd prawidłowo wykonywał w 2018 r. zadania związane z pobieraniem i egzekucją 
dochodów budżetowych. Uzyskane dochody były wyższe niż przewidziane w planie 
na 2018 r. i wyższe niż wykonane w 2017 r. Egzekucja dochodów była prowadzona 
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stosowano natomiast 
obowiązującej zasady kwalifikacji należności długoterminowych na koncie 226.  

 

 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r., poz. 1911, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości. 
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2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W 2018 r. Sąd zrealizował wydatki w wysokości 235 718,2 tys. zł, co stanowiło 
99,4% wydatków planowanych na 2018 r. (plan po zmianach 237 224,2 tys. zł) 
i 98,7% wykonania w 2017 r. (238 735,8 tys. zł). Najniższe wykonanie w stosunku 
do planu wystąpiło w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 91,4% i w par. 
4260 „Zakup energii” – 93,0%. W pozostałych paragrafach wydatki mieściły się w 
przedziale 98,9-100,0%. Sąd nie realizował w 2018 r. wydatków z budżetu środków 
europejskich, z rezerwy ogólnej i z rezerw celowych. Realizacja wydatków w ramach 
poszczególnych grup wydatków była następująca: 

 wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 25 312,4 tys. zł, co stanowiło 99,8% 
planu. Zobowiązania na koniec 2018 r. w tej grupie wydatków wyniosły 
36,3 tys. zł i wynikały z wpływu dokumentów będących podstawą wypłat 
w terminie uniemożliwiającym ich realizację do końca 2018 r.;  

 wydatki bieżące wyniosły 192 240,3 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu po 
zmianach. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2018 r. 119 016,5 tys. zł  
i wzrosły w odniesieniu do 2017 r. o 8 899,8 tys. zł (110 116,7 tys. zł) tj. o 8,1%. 
Wzrosty kwoty ogólnej wynagrodzeń wystąpiły w grupie osób nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w grupie referendarzy sądowych, 
asystentów sędziów i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych. 
Przeciętne zatrudnienie wyniosło w 2018 r. 1 324,42 osób11 wobec 
1 344,68 osób zatrudnionych w 2017 r. (spadek zatrudnienia o 1,5%). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego 
wyniosło w 2018 r. 7 488,6 tys. zł wobec 6 824,2 tys. zł w 2017 r. (wzrost 
o 9,7%). Zadania na podstawie innych niż umowa o pracę wykonywało w 
2018 r. 3,38 osób12. W 2017 r. pracę w tym trybie wykonywało 6,42 osób. 
Wynagrodzenia z tego tyłu wyniosły w 2018 r. 144,3 tys. zł, wobec 147,2 tys. zł 
w 2017 r.   

 wydatki majątkowe wyniosły 18 165,5 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po 
zmianach. W ramach wydatków majątkowych Sąd realizował zadanie 
„Przebudowa budynku dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga przy ul. 
Poligonowej 3”, na które wydatkowano w 2018 r. 17 340,0 tys. zł oraz 7 innych 
zadań na kwotę 825,6 tys. zł. Plan wydatków majątkowych zatwierdzony w dniu 
23 lutego 2018 r. zakładał wydatkowanie 24 937,0 tys. zł, w tym 24 167,0 tys. zł 
na przebudowę budynku Sądu Warszawa-Praga i 770,0 tys. zł na 5 pozostałych 
zadań. W lutym 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał zmiany planu, 
obniżając kwotę przeznaczoną na przebudowę Sądu Okręgowego Warszawa-
Praga o 3 246,4 tys. zł, a następnie w grudniu 2018 r. dokonał dwukrotnie 
blokady środków na to zadanie (na wniosek Sądu Okręgowego w Warszawie) 
łącznie na kwotę 3 580,7 tys. zł. W odniesieniu do pozostałych zadań w ciągu 
roku zrezygnowano z 2 zadań o wartości łącznej 230,0 tys. zł i zwiększono plan 
o 4 nowe zadania o wartości łącznej 295,8 tys. zł. Pozostałe zmiany dotyczyły 
korekty planowanych wydatków 3 zadań na łączną kwotę 5,2 tys. zł 
(zmniejszenie planu).  

(dowód: akta kontroli str. 30, 177-188) 

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 11 518,2 tys. zł i dotyczyły 
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (7 582,2 tys. zł), składek 

                                                      
11 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
12 W przeliczeniu na pełnozatrudnionego z uwzględnieniem tylko tych umów zleceń, które trwały co najmniej 6 

miesięcy. 
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na ubezpieczenia społeczne (692,5 tys. zł), zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, 
zobowiązań wobec osób fizycznych i zobowiązań fakturowych z tytułu wydatków 
bieżących (3 243,5 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynosiły 682,7 tys. zł  
i dotyczyły zobowiązań powstałych w całości w 2018 r. w tym 680,4 tys. zł z tytułu 
kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i 2,3 tys. z tytułu odsetek. Kwota  
680,4 tys. zł dotyczyła zobowiązań: z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, 
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; zobowiązań z tytułu odszkodowań  
i zadośćuczynienia na podstawie uznania orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; 
zobowiązań z tytułu należności w wyniku skargi na przewlekłość postępowania. Sąd 
dokonał wypłaty zaległych zobowiązań w styczniu i lutym 2019 r. Odsetki w kwocie 
2,3 tys. zł zostały naliczone od ww. zobowiązań i wpłacone wraz z tymi 
zobowiązaniami. 

(dowód: akta kontroli str. 190-194) 

Badaniem szczegółowym objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
21 710,0 tys. zł (73 pozycje wydatków), co stanowiło 9,2% wydatków ogółem Sądu. 
Próbę wydatków wylosowano metodą monetarną ze zbioru wydatków bieżących 
pozapłacowych, wydatków majątkowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych 
o kwotach powyżej 500 zł.  

Ww. wydatki miały pokrycie w środkach przewidzianych w planie wydatków. Plan 
wydatków był określony kwotowo w ujęciu na poszczególne paragrafy, natomiast 
Sąd nie tworzył listy rzeczowej wydatków w ramach paragrafów, z wyjątkiem 
rzeczowego planu wydatków majątkowych. 

Odnośnie do sposobu tworzenia planu wydatków Dyrektor Sądu wyjaśniła, że na 
etapie prac nad sporządzeniem projektu planu na 2018 r. Dyrektor Sądu zlecił 
wyznaczonym jednostkom merytorycznym przedstawienie zadań, jakie są 
niezbędne lub pożądane do realizacji w 2018 r., i w oparciu o przedłożone materiały, 
przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz wskazania w wytycznych dysponenta 
nadrzędnego, wyszacowano wysokość kwot jakie ujęto w poszczególnych 
paragrafach. W ciągu roku zapotrzebowanie rzeczowe było analizowane, 
aktualizowane i uzupełniane przez odpowiedzialne komórki merytoryczne o pilne 
potrzeby, przy czym Dyrektor Sądu dokonywał weryfikacji potrzeb pod względem 
celowości i oszczędności, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków.  

W 2018 r. dokonano 119 zmian planu finansowego pozapłacowych wydatków 
bieżących tj. zmian skutkujących zmianami wysokości poszczególnych paragrafów 
klasyfikacji budżetowej. W grudniu 2018 r, dokonano płatności za zadania, które nie 
były przewidziane na wcześniejszym etapie, a powstałe oszczędności pozwoliły na 
ich realizację. Dotyczyło to 18 nowych zadań na kwotę 1 029,7 tys. zł. 

W każdym przypadku badanych wydatków Dyrektor Sądu akceptował wydatek 
zatwierdzając rachunek lub akceptując wynik postępowania w sprawie zamówienia 
publicznego. Wydatki zostały dokonane zgodnie z obowiązującym prawem, zapłaty 
za rachunki zostały dokonane w terminie określonym w umowach, nie zapłacono 
odsetek i kar z tytułu opóźnień w zapłacie. Badane wydatki były celowe i optymalne 
oraz służyły realizacji celów.  

(dowód: akta kontroli str. 165, 195-233) 

Sąd sporządził na 2018 r. plan zamówień publicznych i zamieścił go na stronie 
internetowej w terminie 30 dni od przyjęcia planu budżetowego. Roczne 
sprawozdanie o udzielonych w 2018 r. zamówieniach sporządził i przekazał do 
Prezesa UZP w dniu 7 lutego 2019 r. W 2018 r. Sąd przeprowadził 24 postępowania 
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o zamówienie publiczne o wartości łącznej 9 487,6 tys. zł netto (11 623,0 tys. zł 
brutto), w tym 6 postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych13.  

(dowód: akta kontroli str. 111, 234-263) 

Szczegółowym badaniem objęto 3 zamówienia, tj.: na usługi sprzątania 
pomieszczeń Sądu w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 4 817,2 tys. zł – 
wydatki zrealizowane w 2018 r. wyniosły 669,1 tys. zł; na remont dachu - 
zamówienie z wolnej ręki, na kwotę 285,5 tys. zł (wydatki poniesione w 2018 r.); na 
modernizację oprogramowania - zamówienie o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro 
na kwotę 153,1 tys. zł (wydatki poniesione w 2018 r.). 

Ww. zamówienia zostały realizowane zgodnie z przepisami Pzp, a zamówienie 
poniżej kwoty 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych w Sądzie, wprowadzonym zarządzeniem nr 32/2014 Dyrektora Sądu 
z dnia 28 lipca 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 264-277) 

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

2.2.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. Sąd zrealizował zadania w ramach dwóch funkcji układu zadaniowego 
wydatków: 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz 18 
Sprawiedliwość. 

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla ww. wydatków w układzie zadaniowym 
określono miernik „Wskaźnik uiszczeń do przypisów” w zakresie celu Poprawa 
ściągalności należności sądowych realizowanego w ramach działania 18.3.1.3. 
Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy powszechne. 

Realizacja tego wskaźnika w 2017 r. wynosiła 53,20%, plan na 2018 r. po zmianie 
wynosił 66,41%, wykonanie w 2018 r. 66,41%.  

(dowód: akta kontroli str. 278-291) 

W wyniku realizacji w 2018 r. wydatków majątkowych Sąd kontynuował budowę  
i wyposażenie budynku przy ul. Poligonowej 3 przeznaczonego na siedzibę Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga, w którym również część pomieszczeń zajmowana 
jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zakupy rejestratora rozmów do centrali 
telefonicznej, urządzeń dla stacji transformatorowej, urządzeń do monitoringu 
wizyjnego zwiększyły poziom bezpieczeństwa w budynku Sądu przy ul Solidarności 
127. Zakupy oprogramowania do sterowania instalacjami budynku przy ul. 
Czerniakowskiej 100 i 100A oraz monitoringu w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 8A 
podniosły sprawność działania urządzeń i poziom bezpieczeństwa w tych 
budynkach. Zakup licencji oprogramowania do serwerów zwiększył funkcjonalność 
baz danych i zapewnił nagrywanie przebiegu rozpraw. Zakup samochodu dla 
Oddziału Gospodarczego poprawił jego funkcjonowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 185-186) 

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

                                                      
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: Pzp. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego Sądu na 
2018 r. w zakresie wydatków.  

Sąd zrealizował wydatki na poziomie zbliżonym do planu we wszystkich paragrafach 
klasyfikacji budżetowej. Na podstawie analizy 9,2% wydatków podlegających 
szczegółowemu badaniu stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi. Wydatkowanie środków poprzedzone 
było analizą potrzeb i możliwości. Zamówienia publiczne zrealizowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego 
wydatkowania środków w odniesieniu do badanych szczegółowo wydatków.  

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie: 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),   

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) 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).  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem formalno-rachunkowym. Dane wykazane w sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Sądu.  

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”.  
Z wyjaśnień Dyrektor Sądu wynika, że 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. Założeniem 
była tylko praca w systemie ZSRK z wykluczeniem pracy w dwóch lub większej 
ilości systemów lub w tworzeniu dodatkowych dokumentów niewynikających z pracy 
samego systemu. Dyrektor Sądu wskazała, że wydziały merytoryczne nie 
dostarczały do księgowości danych o należnościach sądowych, ze szczegółowością 
umożliwiającą księgowanie należności sądowych według zasad określonych 
w nowym rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości, a jedyną informacją 
dotyczącą terminu płatności był podział należności na wymagalne i niewymagalne, 
bez analitycznego ujęcia danych o pierwotnym terminie płatności przypadającym na 
dany rok budżetowy.  

(dowód: akta kontroli str. 169-174, 292-333) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Sąd sprawozdania 
budżetowe Rb-23, Rb-28, Rb-BZ1 oraz w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, na podstawie ewidencji księgowej. 
Natomiast, Najwyższa Izba Kontroli nie wyraża opinii o wiarygodności danych 
wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w zakresie innym niż ogólne kwoty dochodów, 
z uwagi na niedostosowanie funkcjonującego systemu księgowego ZSRK SAP do 
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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 Najwyższej Izbie Kontroli, 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 NIK w Warszawie.  

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          marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
 Robert Bartosik 

główny specjalista k. p. 
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