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Wprowadzenie





Najwysza Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej – w okresie od
3 stycznia 2007 r. do 29 marca 2007 r. przeprowadziła, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli1, kontrol Nr P/06/008 „Wykonanie
budetu pastwa w 2006 r. w czci 05 – Naczelny Sd Administracyjny”.
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania ustawy budetowej na rok 20062
w czci 05 – Naczelny Sd Administracyjny.
Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. i została
przeprowadzona przez Najwysz Izb Kontroli w Naczelnym Sdzie Administracyjnym
w Warszawie.

1
2

Dz. U. z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm.
Dz. U. z 2006 r., nr 35, poz. 244.
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Ocena wykonania budetu pastwa za 2006 r. w czci 05 – Naczelny Sd
Administracyjny – pozytywna z uchybieniami.


 






2.2.1. Sprawozdawczobudetowa
Opinia o rocznych sprawozdaniach budetowych – bez zastrzee.
Łczne roczne sprawozdania w czci 05: Rb-23 o stanie rodków na rachunkach
bankowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budetowych i Rb-28 z wykonania planu
wydatków budetu pastwa oraz sprawozda kwartalnych Rb-N o stanie nalenoci i Rb-Z
o stanie zobowiza według tytułów dłunych oraz porcze i gwarancji zostały
prawidłowo

sporzdzone

pod

wzgldem

formalno-rachunkowym

na

podstawie

16 sprawozda jednostkowych z jednostek podległych i własnego sprawozdania
jednostkowego. Roczne sprawozdania jednostkowe Naczelnego Sdu Administracyjnego:
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N i Rb-Z zostały sporzdzone na podstawie ewidencji finansowoksigowej i przedstawiaj prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i wydatków oraz
nalenoci i zobowiza na dzie 31 grudnia 2006 r. (str.9 - 10)

2.2.2. Dochody
Okrelone w ustawie budetowej na 2006 r. w czci 05 – NSA dochody budetowe
w kwocie 23.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.179,5 tys. zł, tj. o 179,5 tys. zł
(0,8%) wyszej od prognozy zawartej w ustawie budetowej.
Wg stanu na dzie 31 grudnia 2006 r. nalenoci pozostałe do zapłaty w czci 05 –
NSA wyniosły 120 tys. zł, w tym zaległoci netto 108,7 tys. zł. W porównaniu do wielkoci
wykazanych na koniec 2005 r., nalenoci były nisze o 22,7 tys. zł (tj. o 18,9%),
a zaległoci netto - wysze o 42,1 tys. zł (tj. o 63,1%). Zaległoci powstały głównie
w zwizku z nieuiszczeniem nalenoci sdowych z tytułu zasdzonych przez sdy
grzywien i kar oraz opłat sdowych.
Dochody były terminowo odprowadzane na rachunek budetu pastwa, z wyjtkiem
9 przypadków, w których dochody zrealizowane w 6 WSA w łcznej kwocie 55,5 tys. zł
5
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zostały przekazane z opónieniem od 1 do 2 dni. Szef Kancelarii Prezesa NSA zwrócił si
do Prezesów tych WSA o wszczcie stosownego postpowania i zawiadomienie
o ujawnionych okolicznociach rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Wspólnej
Komisji Orzekajcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (str. 10 12)

2.2.3. Wydatki
W 2006 r. w czci 05 – NSA zrealizowano wydatki ogółem w kwocie
287.542,6 tys. zł (w tym 6.542,9 tys. zł stanowiły wydatki niewygasajce z upływem
2006 r.), co stanowiło 96,3% planu po zmianach (298.715 tys. zł) i 90% kwoty ustalonej
w ustawie budetowej (319.568 tys. zł). Zrealizowane w 2006 r. wydatki były nisze
o 1,8% w porównaniu do wydatków 2005 r. (292.961,9 tys. zł).
W ocenie NIK, wykonanie wydatków w 2006 r. na poziomie 90% planu wg ustawy
budetowej oraz 96,3% planu po zmianach wskazuje na nadmierne – w stosunku do
moliwoci ich wykorzystania − planowanie rodków budetowych na funkcjonowanie
sdownictwa administracyjnego.
W

wyniku

szczegółowej

kontroli

37,5%

wydatków

Naczelnego

Sdu

Administracyjnego (dysponenta III stopnia) ustalono, e przy udzielaniu poyczek
mieszkaniowych dla sdziów oraz wynajmie mieszka dla sdziów wystpiły uchybienia,
w wyniku których wydatkowano z naruszeniem przepisów 547,6 tys. zł, tj. 0,2% wydatków
zrealizowanych w czci 05 – Naczelny Sd Administracyjny.
Zobowizania w czci 05 – NSA na koniec 2006 r. wynosiły 14.275,8 tys. zł, tj.
były o 15,5% wysze od zobowiza na koniec 2005 r. i w całoci stanowiły zobowizania
niewymagalne. (str. 12 - 15)

2.2.4. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wydatki na wynagrodzenia w 2006 r. wyniosły w czci 05 – NSA 172.838,3 tys.
zł, tj. 97,8% planu po zmianach (176.723 tys. zł) oraz 116,6% wydatków w 2005 r.
(148.187,8 tys. zł). Przecitne miesiczne wynagrodzenie wyniosło 7.326 zł i było o 2,7%
wysze od przecitnego miesicznego wynagrodzenia w 2005 r. Przecitne zatrudnienie
w 2006 r. wyniosło w czci 05 – NSA 1.966 etatów, co stanowiło wzrost w porównaniu do
2005 r. o 13,6%. Było ono nisze od planowanego rocznego zatrudnienia w grupie
pracowników objtych mnonikowym systemem wynagrodze o 6,5% i w grupie
pracowników pozostałych o 7,3%. (str. 15 - 16)
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2.2.5. Inne ustalenia kontroli
Właciwie sprawowany był przez dysponenta głównego nadzór nad wykonaniem
budetu czci 05 – Naczelny Sd Administracyjny. Przeprowadzano kontrole m.in.
przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz prowadzenia wstpnej oceny celowoci
zacigania zobowiza finansowych i dokonywania wydatków przez WSA (dysponentów
III stopnia), analiz i kontrol sprawozda jednostkowych składanych przez WSA oraz
sporzdzano okresowe oceny wykonania budetu w czci 05 – NSA. (str. 16 - 17)

2.2.6. Finansowe rezultaty kontroli
Na finansowe rezultaty kontroli złoyły si:
Nieprawidłowoci w wymiarze finansowym
− inne nieprawidłowoci w wymiarze finansowym: 55,5 tys. zł, tj. 0,24% dochodów
ogółem; dochody nieterminowo przekazane na centralny rachunek budetu pastwa
przez 6 WSA,
− kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 547,6 tys. zł, z tego kwota 547,0 tys. zł
dotyczyła 4 przypadków przyznania sdziom przez NSA w Warszawie poyczek na
zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych na podstawie niepełnej dokumentacji oraz
kwota 0,6 tys. zł dotyczca 3 przypadków niezgodnego z umowami naliczania w 2006 r.
czynszu najmu mieszka dla sdziów NSA.
Korzyci finansowe
− poytki finansowe w postaci nalenych rodków publicznych: pomniejszenie przez NSA
w Warszawie w marcu 2007 r. wydatków na wynajem mieszka dla sdziów o kwot
1,3 tys. zł, nadpłacon w latach 2005 - 2007 r. z powodu nieprawidłowego naliczania
czynszu.
Łcznie finansowe rezultaty kontroli wyniosły 603,1 tys. zł.





W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybie Najwysza Izba Kontroli
przedstawia

wniosek

dotyczcy

udzielania

poyczek

na

zaspokojenie

potrzeb

mieszkaniowych sdziów na podstawie wniosków zawierajcych wszystkie wymagane
dane, stosownie do rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie sposobu
planowania i wykorzystywania rodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
sdziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych rodków.
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Gospodarka finansowa czci 05 podlega rygorom wynikajcym z ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych4, ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci5 oraz z innych
przepisów okrelajcych gospodark finansow pastwowych jednostek budetowych.
Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Prezes NSA jest
dysponentem czci budetu pastwa 05 – Naczelny Sd Administracyjny, w ramach której
finansowane s ustawowe zadania sdownictwa administracyjnego.
W 2006 r. Prezesowi NSA jako dysponentowi głównemu czci 05 (bdcemu
równoczenie

dysponentem

16 wojewódzkich

sdów

rodków

budetu

administracyjnych

pastwa

(zwanych

III

stopnia)

podlegało

dalej

„WSA”),

bdcych

dysponentami rodków budetu pastwa III stopnia.
W zakresie wykonywania budetu sdów administracyjnych Prezesowi Naczelnego
Sdu Administracyjnego, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. − Prawo o ustroju
sdów administracyjnych6, przysługuj uprawnienia ministra właciwego do spraw
finansów publicznych. Projekt dochodów i wydatków czci 05 − Naczelny Sd
Administracyjny

obejmuje

take

dochody

i

wydatki

wojewódzkich

sdów

administracyjnych. Projekt dochodów i wydatków, w brzmieniu ustalonym przez Prezesa
NSA, minister właciwy do spraw finansów publicznych włcza do projektu budetu
pastwa7.
W okresie objtym kontrol szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania
i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłoenia na raty nieuiszczonych
nalenoci sdowych w postpowaniu przed sdami administracyjnymi regulowało
rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.8
W 2006 r. w czci 05 – NSA nie udzielano dotacji budetowych.

3

Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.
5
Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.
6
Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.
7
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
8
Dz. U. Nr 221, poz. 2194.
4
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System rachunkowoci spełniał wymogi okrelone w ustawie o rachunkowoci oraz
w rozporzdzeniach Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowoci
oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych9. Ustalone w NSA procedury kontroli
finansowej spełniały wymagania okrelone w art. 47 ustawy o finansach publicznych.
W celu oceny skutecznoci systemu rachunkowoci i kontroli finansowej (badanie
zgodnoci) oraz oceny rzetelnoci ksig rachunkowych (badanie wiarygodnoci) w NSA
(dysponent III stopnia) wybrano przy pomocy narzdzia informatycznego, z zastosowaniem
metod statystycznych, łcznie 68 dowodów ksigowych na kwot 20.640,5 tys. zł , które
wraz ze 140 dowodami dobranymi metodami niestatystycznymi na łczn kwot
1.129,5 tys. zł, zostały zbadane pod ktem:
-

poprawnoci formalnej oraz prawidłowoci kontroli wewntrznej i dekretacji,

-

prawidłowoci ewidencji transakcji w urzdzeniach ksigowych wpływajcej na
sprawozdawczo biec i sprawozdania roczne.

Ponadto w NSA dokonano badania ksig metod pełnego przegldu analitycznego,
ukierunkowanego na kontrol poprawnoci i cigłoci zapisów ksigowych, sekwencji dat
tych zapisów oraz terminowoci ich ksigowania.
Przegld analityczny oraz dobór i badanie próby dowodów ksigowych prowadzone
były zgodnie z metodyk przedstawion w rozdziale 4.1. Zastosowano statystyczny dobór
próby tzw. metod monetarn. Dobór niestatystyczny dotyczył pozycji wydatków oraz
zapisów ksigowych wybranych celowo na podstawie racjonalnego osdu kontrolera.
W zakresie poprawnoci formalnej (zgodnoci) dowodów i zapisów ksigowych
w badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowoci.
Na podstawie przeprowadzonego badania wydana została opinia o skutecznoci
systemu ksigowoci i kontroli finansowej - bez zastrzee.
W zakresie rzetelnoci zapisów ksigowych majcej wpływ na biece i roczne
sprawozdania budetowe (badanie wiarygodnoci) nie stwierdzono nieprawidłowoci.
Po przeprowadzeniu badania wiarygodnoci ksig rachunkowych w odniesieniu do
sprawozdawczoci biecej i rocznej wydana została opinia bez zastrzee.
9

Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 ze zm. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020.
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W wyniku badania zestawie obrotów i sald w NSA stwierdzono, e dane z ksig
rachunkowych zostały prawidłowo ujte w rocznych sprawozdaniach budetowych.
Uwzgldniajc opini

na temat

wiarygodnoci ksig

w odniesieniu

do

sprawozdawczoci rocznej, wydana została opinia - bez zastrzee.
Badanie

prawidłowoci

ujcia

danych

ze

sprawozda

jednostkowych

w sprawozdaniach łcznych prowadzono na podstawie wybranych losowo jednostkowych
sprawozda Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N i Rb-Z po 3 z kadego rodzaju. W jego wyniku nie
stwierdzono błdów w zakresie przenoszenia danych ze sprawozda jednostkowych na
sprawozdania łczne.


 










W ustawie budetowej na rok 2006 ustalono dochody w czci 05 – Naczelny Sd
Administracyjny w wysokoci 23.000 tys. zł, tj. o 3,9% wysze od wykonania w 2005 roku.
Realizacj dochodów budetowych prezentuj dane zawarte w załczniku nr 1 do
informacji.
Zrealizowane dochody wyniosły 23.179,5 tys. zł i w stosunku do ustawy budetowej
na rok 2006 były wysze o 179,5 tys. zł, tj. o 0,8%. W porównaniu do 2005 r. dochody były
wysze o 1.050,6 tys. zł, tj. o 4,7 %.
W 2006 r. dochody budetu pastwa w czci 05 – NSA zostały zrealizowane
w jednym dziale 751 – Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa i w jednym rozdziale 75102 – Naczelne organy sdownictwa.
W strukturze zrealizowanych w 2006 r. dochodów najwikszy udział miały dochody
w nastpujcych paragrafach klasyfikacji budetowej:
- § 0690 Wpływy z rónych opłat – 83,5% ogółu dochodów (96,3% planu i 102,9%
wykonania 2005 r.), dotyczce wnoszonych opłat sdowych,
- § 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych poyczek udzielonych sdziom i prokuratorom
na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych – 12,8% ogółu dochodów (108,9% planu
i 116,6% wykonania 2005 r.),

10
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- § 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 0,7% ogółu dochodów
(148% planu i 49,9% wykonania 2005 r.).
Wysze ni planowane w ustawie budetowej dochody osignito w paragrafach:
- § 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych poyczek udzielonych sdziom i prokuratorom
na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych o 242,9 tys. zł,
- § 0970 Wpływy z rónych dochodów o 384,1 tys. zł.
Nisze od planowanych w ustawie budetowej dochody uzyskano w § 0690
Wpływy z rónych opłat o 743,3 tys. zł, których wykonanie jest zalene od liczby i wartoci
wpływajcych do NSA skarg.
Nalenoci pozostałe do zapłaty ogółem według stanu na koniec grudnia 2006 r.
wyniosły 120 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2005 r. były nisze
o 18,9%.
Zaległoci netto według stanu na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 108,7 tys. zł
i wzrosły w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2005 r. o 63,1%. Najwiksze zaległoci
na koniec 2006 r. wystpiły w § 0970 Wpływy z rónych dochodów w kwocie 42,6 tys. zł,
z czego kwota 41,3 tys. zł - podobnie jak w 2005 r. - dotyczyła WSA w Białymstoku.
Naleno ta powstała z w wyniku zagarnicia gotówki przez kasjerk w Oddziale
Zamiejscowym NSA w Białymstoku w latach 1995-1997. Niedobór w kwocie 45,3 tys. zł
został stwierdzony w 1998 r. przez inspektora wydziału kontroli NSA. Sd Okrgowy
w Białymstoku zasdził kwot 4, 0 tys. zł od głównej ksigowej, która t kwot spłaciła,
a pozostało – 41,3 tys. zł - od kasjerki, poszukiwanej listem goczym wystawionym przez
Prokuratur Rejonow w Białymstoku.
Najwyszy przyrost zaległoci netto w 2006 r. wystpił w § 0580 Grzywny i inne
kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i wyniósł 34 tys. zł.
Zaległoci te powstały w zwizku z nieuiszczeniem zasdzonych w 2006 r. grzywien
za nieprzekazanie w terminie akt do sdów oraz grzywien nałoonych przez sdy
za niewykonanie wyroków.

11
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W 2006 r. w czci 05 – NSA umorzono na podstawie zarzdze prezesów WSA10
nalenoci na kwot 15 tys. zł, rozłoono na raty nalenoci w kwocie 0,2 tys. zł
i odroczono na kwot 10 tys. zł.
Pobrane dochody były terminowo przekazywane na rachunek budetu pastwa, poza
9 przypadkami na łczn kwot 55,5 tys. zł, w których dochody zostały przekazane przez
WSA w Białymstoku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Rzeszowie od 1 do 2 dni
po terminie. Szef Kancelarii Prezesa NSA reagował na te przypadki i zwracał si do
prezesów

ww.

WSA o

wszczcie

stosownego

postpowania

i

zawiadomienie

o ujawnionych okolicznociach rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Wspólnej
Komisji Orzekajcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych11.









W ustawie budetowej na rok 2006 ustalono wydatki w czci 05 – Naczelny Sd
Administracyjny w wysokoci 319.568 tys. zł. W cigu 2006 r. wydatki okrelone
w ustawie budetowej nie były zwikszane rodkami z rezerw celowych budetu pastwa
ani rodkami z rezerwy ogólnej budetu pastwa.
Realizacj wydatków budetowych prezentuj dane zawarte w załczniku nr 2 do
informacji.
3.3.2.1.

Kwota wydatków czci 05 na 2006 r. ustalona w ustawie budetowej

została w cigu roku zmniejszona przez Ministra Finansów o 20.853 tys. zł w zwizku
z decyzj Prezesa NSA, podjt zgodnie z art. 154 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych, o blokowaniu planowanych wydatków. Ponad
94% zablokowanej kwoty dotyczyło wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze. Nisza ich realizacja była konsekwencj niepełnego wykonania w 2006 r.
planowanego poziomu zatrudnienia, zarówno w grupie stanowisk sdziowskich, jak
i pozostałych urzdników sdowych. Wyjaniajc przyczyny niszego ni zaplanowano
zatrudnienia, Szef Kancelarii Prezesa NSA wskazywał, i terminy obsadzenia stanowisk
sdziowskich

nie

s

zalene

wyłcznie

10

od

działa

organów

sdownictwa

Na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłoenia na raty
nieuiszczonych nalenoci sdowych w postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221,
poz. 2194).
11
Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
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administracyjnego, ale równie od uprawnionych organów (Krajowa Rada Sdownictwa,
Prezydent RP), co wydłua procedury naboru odpowiednich kandydatów na te stanowiska.
Pomimo dokonania blokady, zmieniony plan wydatków nie został w pełni
zrealizowany i do Ministerstwa Finansów zwrócono niewykorzystane rodki pienine
w wysokoci 11.172 tys. zł.
W 2005 r. z tego samego powodu Prezes NSA zgłosił do Ministra Finansów, po
uprzednim zablokowaniu planowanych wydatków, oszczdnoci w czci 05 w kwocie
21.886 tys. zł.
W ocenie NIK, wykonanie wydatków w 2006 r. na poziomie 90% planu wg ustawy
budetowej oraz 96,3% planu po zmianach wskazuje na nadmierne - w stosunku do
moliwoci ich wykorzystania - planowanie rodków budetowych na funkcjonowanie
sdownictwa administracyjnego. NIK wziła przy tym pod uwag fakt, e okolicznoci,
utrudniajce pełn realizacj planowanych wydatków na wynagrodzenia, wystpowały
we wczeniejszych latach i powinny by uwzgldnione przy okrelaniu moliwoci
zatrudniania pracowników.
3.3.2.2. Zrealizowane wydatki wyniosły 287.542,7 tys. zł (w tym 6.542,9 tys. zł stanowiły
wydatki niewygasajce z upływem 2006 r.), tj. 96,3% budetu po zmianach. W porównaniu
do 2005 roku wydatki były nisze o 5.419,2 tys. zł, tj. o 1,8%.
Najwikszy udział (96,6% ogółu wydatków w czci 05 – NSA) miały wydatki
w dziale 751 – Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa poniesione w kwocie 278.118,4 tys. zł, co stanowiło 96,2 % planu po
zmianach (289.240 tys. zł) i 90% kwoty ustalonej w ustawie budetowej (308.866 tys. zł).
Wydatki w tym dziale w całoci dotyczyły rozdziału 75102 – Naczelne organy
sdownictwa, a dominujc pozycj miały wydatki biece, które wyniosły 236.542 tys. zł,
tj. 82,3% wydatków ogółem w czci 05. Najwiksz pozycj wydatków biecych
stanowiły wydatki z tytułu wynagrodze i pochodnych od wynagrodze w kwocie
172.838,3 tys. zł, tj. 73,1% wydatków biecych.
Ponadto w czci 05 – NSA poniesiono wydatki w dziale 753 – Obowizkowe
ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.424,2 tys. zł. Wydatki te dotyczyły wypłaty wiadcze
wynikajcych z instytucji stanu spoczynku sdziów.
3.3.2.3.

Wydatki majtkowe w czci 05 – NSA wyniosły w 2006 r. 41.472,1 tys. zł

(łcznie z wydatkami niewygasajcymi), tj. 96,7% kwoty ustalonej w ustawie budetowej
i 14,4% ogółu wydatków w czci 05. Z wydatkowanej w 2006 r. kwoty 34.929,2 tys. zł
13
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sfinansowano zadania inwestycyjne, polegajce m.in. na budowie, rozbudowie i adaptacji
siedzib: NSA (17.623,1 tys. zł), WSA w Krakowie (6.904 tys. zł), WSA w Warszawie
(3.740,6 tys. zł dla Wydziału Zamiejscowego w Radomiu) i WSA w Olsztynie
(645,6 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.648,8 tys. zł, co stanowiło 73,4%
planu wg ustawy budetowej i 88,0% planu po zmianach. Planowane wydatki na zakupy
inwestycyjne (§ 6060) zostały zmniejszone o 825 tys. zł na rzecz zwikszenia o t kwot
wydatków inwestycyjnych (§ 6050). Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały poniesione
m.in.

na

zakup

3 samochodów

osobowych,

licencji,

sprztu

i oprogramowania

komputerowego oraz urzdze i sprztu biurowego i technicznego.
3.3.2.4. W 2006 r. zgłoszona została do wydatków niewygasajcych w 2006 r. kwota
6.542,9 tys. zł i przeniesiona do realizacji na 2007 r. Dotyczyła ona niezrealizowanej czci
wydatków majtkowych przeznaczonych na budow siedziby NSA w Warszawie. Kwota ta
nie została wydatkowana w 2006 r. z powodów niezalenych od NSA, tj. trudnych
warunków zimowych oraz poziomu wód gruntowych przewyszajcych ich stan ustalony
w badaniach geotechnicznych w czasie projektowania obiektu. NIK nie zgłasza zastrzee
do celowoci przeniesienia ww. kwoty do wydatków niewygasajcych z upływem roku
2006.
3.3.2.5.

Wydatki Naczelnego Sdu Administracyjnego (dysponenta III stopnia)

wyniosły w 2006 r. 74.304,1 tys. zł (w tym 6.542,9 tys. zł stanowiły wydatki niewygasajce
z upływem 2006 r.), tj. 25,8% wydatków w czci 05. Szczegółowa kontrola wydatków na
łczn kwot 23.526,4 tys. zł (tj. 37,5% wydatków NSA dysponenta III stopnia) wykazała,
e były one dokonywane zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi słuce
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
W wyniku przeprowadzonych bada stwierdzono natomiast nastpujce nieprawidłowoci
dotyczce wydatków na poyczki mieszkaniowe dla sdziów oraz na wynajem mieszka
dla sdziów:
a/ W 2006 r. NSA udzielił na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sdziów 5 poyczek na
łczn kwot 746 tys. zł. Cztery wnioski na łczn kwot 547 tys. zł, pozytywnie
zaopiniowane przez Kolegium NSA, nie spełniały wymogów § 4 ust. 2 pkt 5 i 6
rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 kwietnia 2003 r.12, gdy nie zawierały

12

W sprawie sposobu planowania i wykorzystywania rodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
sdziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych rodków (Dz. U. Nr 80, poz. 727).
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informacji dotyczcych dotychczasowych warunków mieszkaniowych lub stanu rodziny,
majtku i dochodów wnioskodawcy.
Poyczki te zostały udzielone na podstawie niekompletnej dokumentacji, a zatem
wydatków

dokonano

z

naruszeniem

przepisów

ww.

rozporzdzenia

Ministra

Sprawiedliwoci, w którym okrelono te, e przyznanie i wysoko pomocy finansowej
uzaleniona jest m.in. od sytuacji mieszkaniowej, majtkowej i rodzinnej sdziów
ubiegajcych si o jej przyznanie (§ 4 ust. 4).
b/ NSA najmował13 w 2006 r. 11 mieszka na potrzeby sdziów orzekajcych w NSA,
zamieszkujcych poza Warszaw, ponoszc na ten cel wydatki w kwocie 372,7 tys. zł.
W przypadku trzech z ww. lokali mieszkalnych naliczanie czynszu odbywało si w sposób
niezgodny z § 6 pkt. 2 umów najmu14, bowiem do waloryzacji czynszu w 2005 r. przyjto
inny ni wskazany w umowie wskanik waloryzacji (3,5% zamiast 3%). Na skutek tego
kwoty czynszu zapłacone przez najemc, tj. NSA, zostały zawyone o 1.254 zł, z tego
w 2006 r. o 633 zł. W trakcie kontroli NIK, NSA poinformował wynajmujcych o pomyłce
w rewaloryzacji czynszu i wystpił do nich o zwrot nadpłaconych kwot, co zostało
uregulowane w marcu 2007 r.
3.3.2.6. Zobowizania ogółem na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 14.275,8 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia poprzedniego roku o 15,5%.
Zobowizania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. i jego
pochodnych w łcznej kwocie 13.783,2 tys. zł (96,6% ogółu zobowiza). Podobnie jak
w roku poprzednim, w 2006 r. w czci 05 – NSA nie wystpiły zobowizania wymagalne.



 







Przecitne zatrudnienie w 2006 r. w czci 05 – NSA wyniosło 1.966 osób.
Zatrudnienie i wynagrodzenia prezentuj dane zawarte w załczniku nr 3 do
informacji.

13

Na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 lipca 2002 r. o Sdzie Najwyszym, który stanowi, e sdziemu
mieszkajcemu w innej miejscowoci przysługuje bezpłatne zakwaterowanie (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze
zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sdów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.).
14
W § 6 pkt. 2 umów najmu okrelono, e stawka czynszu (…) bdzie z dniem 1 marca kadego roku
waloryzowana o prognozowany rednioroczny wskanik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany na
dany rok w ustawie budetowej.
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W porównaniu do 2005 r. przecitne zatrudnienie w 2006 r. było wysze
o 235 osób, tj. o 13,6%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przecitne
zatrudnienie było nisze o 55 osób.
Nisze od planowanego wykonanie limitu zatrudnienia wynikało z przesunicia
w czasie obsadzenia wolnych stanowisk sdziowskich w zwizku z wieloinstancyjnoci
weryfikacji zgłoszonych na te stanowiska kandydatur, a w lad za tym przesunicia naboru
pracowników na stanowiska urzdników sdowych.
Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w dziale 751 (z wypłatami
dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2006 r. wyniosło 7.326 zł. W porównaniu do
2005 r. przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w 2006 r. wzrosło o 2,7%.


 







3.4.1. Po kontroli wykonania budetu pastwa za 2005 r. Najwysza Izba Kontroli
wnioskowała o:
1. Utworzenie w Naczelnym Sdzie Administracyjnym komórki audytu wewntrznego
i przyporzdkowanie tej komórki kierownikowi jednostki, zgodnie z art. 35 e ust. 3
ustawy o finansach publicznych15 oraz wytycznymi Ministra Finansów,
2. Wyeliminowanie przypadków ponoszenia przez NSA kosztów funkcjonowania WSA
w Warszawie.
Ustalenia kontroli wykazały, e oba wnioski pokontrolne zostały w pełni
zrealizowane:
− W 2006 r. w Naczelnym Sdzie Administracyjnym w Warszawie utworzono stanowisko
audytora wewntrznego i powołano na nie pracownika spełniajcego wymogi ustawy
o finansach publicznych16. Audytor wewntrzny podlega bezporednio Prezesowi NSA.
− Opłacone przez NSA koszty funkcjonowania WSA w Warszawie dotyczce dostarczania wody
i odprowadzania cieków były refakturowane przez NSA na WSA w Warszawie, poprzez
wystawianie faktur VAT w wysokoci odpowiednich obcie. Refakturowaniem zostały objte
wszystkie poniesione w 2006 r. w tym zakresie wydatki.

15

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.); obecnie
art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
16
Art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

16

Waniejsze wyniki kontroli

3.4.2. W 2006 r. w czci 05 – NSA nie wystpiły wydatki ze rodków pochodzcych z Unii
Europejskiej i innych ródeł zagranicznych.
3.4.3. Dysponent główny sprawował nadzór nad wykonaniem budetu czci 05 – Naczelny
Sd Administracyjny, stosownie do przepisów art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych. W 2006 r. na podstawie art. 46 ust. 1 ww. ustawy17
przeprowadzono kontrole m.in. przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz
prowadzenia wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza finansowych i dokonywania
wydatków przez WSA dysponentów III stopnia, która objła od 7,5 do 55,9 % ich
planowanych wydatków. W NSA przeprowadzano równie analiz i kontrol sprawozda
jednostkowych składanych przez WSA oraz sporzdzano okresowe oceny wykonania
budetu w czci 05 – NSA. Zrealizowano take zaplanowane 4 zadania audytowe i jedno
pozaplanowe, których przedmiotem były m.in. ocena funkcjonowania systemu zatrudnienia
i wynagrodze; zamówienia publiczne udzielone w 2006 r. oraz ocena systemu
funkcjonowania kontroli finansowej w NSA. Sformułowane w wyniku audytu
rekomendacje zostały wykorzystane przez Kierownictwo NSA w biecej działalnoci.

17

Uchylony z dniem 29 grudnia 2006 r.
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Kontrol wykonania budetu pastwa w 2006 r. przeprowadzono, podobnie jak
w latach ubiegłych, na trzech płaszczyznach, odpowiadajcych:
- kontroli rzetelnoci ewidencji finansowo-ksigowej i sprawozdawczoci budetowej,
- kontroli prawidłowoci wykonania budetu pastwa,
- kontroli wykonania zada przewidzianych do finansowania ze rodków publicznych,
objtych planami zawartymi w ustawie budetowej.
Kontrol wykonania budetu w zakresie realizacji wydatków oraz rzetelnoci
ewidencji finansowo-ksigowej prowadzono przy wykorzystaniu statystycznej próby
dowodów i zapisów ksigowych, a kontrol realizacji dochodów z wykorzystaniem
niestatystycznej próby dowodów i zapisów ksigowych.
Poprawno i kompletno ksig rachunkowych oraz prawidłowo sprawozda
oceniono zgodnie z wytycznymi standardów midzynarodowych18, na podstawie:
a) badania systemu rachunkowoci i kontroli finansowej – organizacja systemu,
b) badania skutecznoci funkcjonowania systemu rachunkowoci i kontroli finansowej
(„badanie zgodnoci”) – poprawno formalna ewidencji dowodów i zapisów
ksigowych oceniana na podstawie badania próby dowodów (badanie prowadzone było
niezalenie od wyniku oceny ryzyka kontroli),
c) przegldu analitycznego ksig – analiza komputerowych zapisów ksigowych pod
ktem poprawnoci zapisu,

sekwencji

dat,

cigłoci zapisów

w

dzienniku

i terminowoci ksigowania,
d) „badania wiarygodnoci” na próbie transakcji – prawidłowo ewidencji transakcji
w urzdzeniach ksigowych w zakresie wartoci, okresu ksigowania i wskazania kont
analitycznych w podziałkach klasyfikacji budetowej, zgodnie z którymi wyniki
transakcji znajduj odbicie w sprawozdaniach budetowych,
e) badania prawidłowoci i rzetelnoci sprawozda budetowych – zgodno danych
ze sprawozda z ewidencj ksigow.
Przegld analityczny ksig rachunkowych prowadzony był z zastosowaniem
narzdzi informatycznych na całym udostpnionym w formie elektronicznej zbiorze
18

Midzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Europejskie wytyczne stosowania standardów
kontroli INTOSAI.
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zapisów ksigowych (metoda pełna). Badanie zgodnoci i wiarygodnoci przeprowadzono
na próbie dowodów i zapisów ksigowych wybranych metodami statystycznymi ze zbioru
dowodów bdcych fakturami lub dokumentami równowanymi fakturom i stanowicych
podstaw płatnoci (z wyłczeniem list płac), a przeniesionych do ksig rachunkowych
w roku 2006, zwanego dalej „populacj objt badaniem”.
Wyniki badania w postaci wykrytych i ekstrapolowanych kwot nieprawidłowoci
odniesione zostały do populacji objtej badaniem.
Prób statystyczn do badania zgodnoci i wiarygodnoci stanowiły zapisy
ksigowe wylosowane technik monetarn, tj. z prawdopodobiestwem wyboru
proporcjonalnym do wartoci transakcji, a liczebno próby uzaleniona była od wyników
analizy ryzyka. Ryzyko badania zgodnoci i wiarygodnoci ustalono, po uwzgldnieniu
ryzyka nieodłcznego, ryzyka zawodnoci systemu kontroli wewntrznej oraz ryzyka
statystycznego badania, na poziomie 5%. Wylosowana próba mogła by uzupełniona
o zapisy ksigowe dobrane metodami niestatystycznymi, dotyczce najwikszych kwotowo
wydatków i dochodów oraz zapisy wybrane celowo w wyniku przegldu analitycznego
ksig lub na podstawie innych kryteriów.
Badanie

zgodnoci

przeprowadzone

zostało

w

kategoriach

jakociowych

(prawidłowo/nieprawidłowo) i dotyczyło strony formalnej dowodów oraz ich kontroli
biecej i dekretacji, natomiast badanie wiarygodnoci dotyczyło prawidłowoci ewidencji
transakcji w urzdzeniach ksigowych.
Wyniki badania próby były ekstrapolowane w kategoriach:
- proporcji wartoci dowodów zawierajcych nieprawidłowoci o charakterze formalnym
do łcznej wartoci populacji objtej badaniem (badanie zgodnoci),
- łcznej kwoty nieprawidłowoci w ksigach rachunkowych znajdujcych odbicie
w sprawozdawczoci budetowej biecej i rocznej (badanie wiarygodnoci).
Uzyskane wyniki porównywano z dopuszczaln wartoci nieprawidłowoci (próg
istotnoci), wynoszc:
- dla nieprawidłowoci formalnych (badanie zgodnoci) – 5% wartoci populacji objtej
badaniem,
- dla badania wiarygodnoci w odniesieniu do sprawozdawczoci biecej – 0,75%
wartoci populacji objtej ocen,
- dla badania wiarygodnoci w odniesieniu do sprawozda rocznych – 0,5% wartoci
populacji objtej ocen.
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Przy wydawaniu opinii odnonie wiarygodnoci brano równie pod uwag istotnoci
czstkowe, dotyczce kwot nieprawidłowoci (łcznie i w ramach podziałek klasyfikacji
budetowej) wykrytych w badanej próbie (nie ekstrapolowanych). Przekroczenie zadanych
progów dla istotnoci czstkowych skutkowało obnieniem opinii o wiarygodnoci.






















W trakcie kontroli, w zwizku z dokonanymi ustaleniami, Prezes NSA podjł

działania zmierzajce do odzyskania nieprawidłowo poniesionych wydatków na najem
pokoi dla sdziów NSA w kwocie 1.254 zł. Przed zakoczeniem kontroli kwoty te zostały
odzyskane przez Naczelny Sd Administracyjny w Warszawie.
Protokół kontroli przeprowadzonej w Naczelnym Sdzie Administracyjnym został
podpisany przez Prezesa Naczelnego Sdu Administracyjnego w dniu 29 marca 2007 r. bez
zastrzee.
W wystpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Naczelnego Sdu
Administracyjnego w dniu 16 kwietnia 2007 r. Najwysza Izba Kontroli sformułowała
wnioski pokontrolne dotyczce:
1. Udzielania poyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sdziów na podstawie
wniosków zawierajcych wszystkie wymagane dane, stosownie do rozporzdzenia
Ministra Sprawiedliwoci w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania rodków na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sdziów oraz warunków przyznawania pomocy
finansowej z tych rodków.
2. Planowania rodków na wynagrodzenia z uwzgldnieniem faktycznych potrzeb
kadrowych sdownictwa administracyjnego oraz pełniejszej analizy moliwoci
zatrudnienia planowanej liczby osób w danym roku.
W odpowiedzi na wystpienie pokontrolne z dnia 26 kwietnia 2007 r. Prezes NSA
poinformował Izb, i uwagi pokontrolne zostan odpowiednio wykorzystane w trakcie
realizacji zada w 2007 r.
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Załcznik nr 1

Realizacja dochodów budetowych (cz05 – Naczelny Sd Administracyjny)
L.p.

Wyszczególnienie

1

2
NSA ogółem

Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy
1. pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
1.1. Rozdział 75102 Naczelne organy sdownictwa

Wykonanie
2005 r.

2006 r.
Według
ustawy
Wykonanie
budetowej
tys. zł

5:3

5:4
%

3
22.128,9

4
23.000,0

5
23.179,5

6
104,7

7
100,8

22.129,0

23.000,0

23.179,5

104,7

100,8

22.129,0

23.000,0

23.179,5

104,7

100,8

1.1.1. § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od
osób fizycznych

23,0

23,0

25,6

111,3

111,3

1.1.2. § 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.1.3. § 0690 Wpływy z rónych opłat

241,0

0,0

123,8

51,4

18.809,0

20.100,0

19.356,7

102,9

96,3

2.544,0

2.724,0

2.966,9

116,6

108,9

336,0

113,0

167,8

49,9

148,5

2,0

0,0

88,9

4445,0

28,0

2,0

27,6

98,6

1380,0

0,0

0,0

0,1

146,0

38,0

422,1

289,1

1110,8

§ 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych
1.1.4. poyczek udzielonych sdziom i prokuratorom na
zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych
§ 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników
majtkowych
Skarbu
Pastwa,
jednostek
1.1.5. samorzdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
1.1.6. § 0830 Wpływy z usług
§ 0870 Wpływy ze sprzeday składników
1.1.7
majtkowych
1.1.8 § 0920 Pozostałe odsetki
1.1.9. § 0970 Wpływy z rónych dochodów
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Załcznik nr 2
Realizacja wydatków budetowych (cz05 – Naczelny Sd Administracyjny)
2006 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie
w 2005 r.

Według
ustawy
budetowej

Budet po
zmianach

Wykonanie

w tym:

6:3

2
Ogółem
w tym:

1.

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

751 Urzdy naczelnych organów
władzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa
75102 Naczelne organy
sdownictwa
§ 3020 Wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodze
§ 3030 Róne wydatki na rzecz
osób fizycznych
§ 3040 Nagrody ocharakterze
szczególnym niezaliczone do
wynagrodze
§ 3110 wiadczenia społeczne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe
sdziów i prokuratorów oraz
asesorów i aplikantów
§ 4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz
Pracy

1.1.10 § 4140 Wpłaty na PFRON
§ 4170 Wynagrodzenia
1.1.11
bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i
1.1.12
wyposaenia
§ 4240 Zakup pomocy
1.1.13 naukowych, dydaktycznych i
ksiek
1.1.14 § 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług
1.1.15
remontowych
§ 4280 Zakup usług
1.1.16
zdrowotnych
1.1.17 § 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4340 Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczcych
1.1.18 obiektów zabytkowych bdcych
w uytkowaniu jednostek
budetowych
§ 4350 Zakup usług dostpu do
1.1.19
internetu
§ 4410 Podróe słubowe
1.1.20
krajowe
§ 4420 Podróe słubowe
1.1.21
zagraniczne

6:5

wydatki
niewygasajce

tys.zł
1

6:4

%

3

4

5

6

6a

7

8

9

292961.9

319568.0

298715.0

287542.6

6542.9

98.2

90.0

96.3

284708.9

308866.0

289240.0

278118.4

6542.9

97.7

90.0

96.2

284708.9

308866.0

289240.0

278118.4

6542.9

97.7

90.0

96.2

89.8

230.0

231.2

188.2

209.6

81.8

81.4

4.6

33.0

1.0

0.1

2.2

0.3

10.0

0.7

2.0

2.0

1.4

200.0

70.0

70.0

5.0

5.0

4.7

94.0

94.0

70890.9

96867.0

85743.0

83660.5

118.0

86.4

97.6

68732.9

85982.0

79810.0

78555.8

114.3

91.4

98.4

8596.9

12240.0

11170.0

10622.0

123.6

86.8

95.1

13084.5

19994.0

15930.0

15277.6

116.8

76.4

95.9

2023.5

2842.0

2460.0

2408.9

119.0

84.8

97.9

358.3

635.0

673.4

606.8

169.4

95.6

90.1

935.5

1488.0

1305.7

910.5

97.3

61.2

69.7

11365.9

9056.0

9215.8

8362.1

73.6

92.3

90.7

766.1

845.0

768.3

666.1

86.9

78.8

86.7

2872.5

4347.0

4350.5

3796.3

132.2

87.3

87.3

2027.4

2788.0

2883.1

2497.6

123.2

89.6

86.6

132.5

212.0

222.7

185.7

140.2

87.6

83.4

10233.7

12386.0

13756.5

12956.9

126.6

104.6

94.2

57.9

614.0

673.4

237.0

409.3

38.6

35.2

248.1

368.0

343.7

273.7

110.3

74.4

79.6

1008.0

1168.0

1150.2

970.9

96.3

83.1

84.4

95.6

369.0

321.6

212.2

222.0

57.5

66.0
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1.1.22 § 4430 Róne opłaty i składki
1.1.23 § 4440 Odpisy na ZFS
§ 4450 Udzielone poyczki na
zaspokojenie potrzeb
1.1.24
mieszkaniowych sdziów i
prokuratorów
§ 4480 Podatek od
1.1.25
nieruchomoci
§ 4520 Opłaty na rzecz
1.1.26 budetów jednistek samorzdu
terytorialnego
§ 4530 Podatek od towarów i
1.1.27
usług (VAT)
§ 4540 Składki do organizacji
1.1.28
midzynarodowych
§ 4570 Odsetki od
1.1.29 nieterminowych wpłat z tytułu
pozostałych podatków i opłat
§ 4590 Kary i odszkodowania
1.1.30 wypłacane na rzecz osób
fizycznych
§ 4600 Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
1.1.31
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
1.1.32 § 4610 Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego
§ 6050 Wydatki inwestycyjne
1.1.33
jednostek budetowych
§ 6060 Wydatki na zakupy
1.1.34 inwestycyjne jednostek
budetowych
2.
752 Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki
2.1.
obronne
§ 4170 Wynagrodzenia
2.1.1
bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i
2.1.2
wyposaenia
2.1.3 § 4300 Zakup usług pozostałych
753 Obowizkowe ubezpieczenia
3.
społeczne
75312 Uposaenia sdziów w
3.1. stanie spoczynku oraz
uposaenia rodzinne
3.1.1 § 3110 wiadczenia społeczne
§ 4450 Udzielone poyczki na
zaspokojenie potrzeb
3.1.2
mieszkaniowych sdziów i
prokuratorów
4.
852 Pomoc społeczna

4.1.

4.1.1
*

489.1

772.0

705.4

569.9

116.5

73.8

80.8

1319.6

1595.0

1617.1

1548.6

117.4

97.1

95.8

4791.9

5600.0

7296.0

6985.7

145.8

124.7

95.7

317.2

418.0

355.5

335.4

105.7

80.2

94.3

0.7

1.0

1.0

0.7

100.0

70.0

70.0

7.0
11.4

15.0

15.0

0.0
10.7

93.9

10.5

71.3

71.3

142.7

44.7

50.7

0.0

0.0

0.0

114.1

95.7

91.0

53.7

99.8

97.6

37.9

73.4

88.0

0.0

31.6

101.0

89.0

45.1

2.0

43.0

32.0

4168.4

4969.0

5223.9

4755.3

70406.0

37909.0

38734.0

37823.2

9635.2

4972.0

4147.0

3648.8

6542.9

8.8

0.0

8.8

0.0

0.8

0.0

6.0

0.0

2.0

0.0

8225.8

10702.0

9475.0

9424.2

114.6

88.1

99.5

8225.8

10702.0

9475.0

9424.2

114.6

88.1

99.5

8225.8

10134.0

9475.0

9424.2

114.6

93.0

99.5

568.0

0.0

18.4

0.0

85212 wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

18.4

0.0

§ 3110 wiadczenia społeczne

18.4

0.0

Łcznie z wydatkami niewygasajcymi.
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Załcznik nr 3
Zatrudnienie i wynagrodzenia (cz05 – Naczelny Sd Administracyjny)
Wykonanie 2005 r.

L.p.

1
1.
1.1.
1.1.1.

Wykonanie 2006 r.
Przecitne
Przecitne
miesiczne
miesiczne
Przecitne Wynagrodzenia
Przecitne
WynagroWyszczególnienie
8: 5
wynagrodzenie zatrudnienie
wynagrodzenie
według
zatrudnienie
dzenia
na 1
na 1
Rb-70***
według
według
według
pełnozatrudnionego
Rb-70*** pełnozatrudnionego
Rb-70
Rb-70
osób
tys. zł
zł
osób
tys. zł
zł
%%
2
3
4
5
6
7
8
9
Cz 05 – Naczelny Sd Administracyjny
Dział 751 – Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Rozdział 75102 – Naczelne organy sdownictwa

Ogółem wg statusu
zatrudnienia*, w tym:
01 – osoby nieobjte
mnonikowymi systemami
wynagrodze
07 – asesorzy i aplikanci
sdowi i prokuratorscy
09 – sdziowie i prokuratorzy

1.731

148.187,8

7.134

1.966

172.838,2

7.326

102,7

1.125

68.953,7

5.108

1.292

81.984

5.288

103,5

171

14.877,7

7.250

189

17.912,7

7.898

108,9

435

64.356,3

12.329

485

72.941,5

12.533

101,7

24

Załczniki

Załcznik nr 4

Kalkulacja oceny kocowej cz05 – Naczelny Sd Administracyjny
Oceny wykonania budetu czci 05 – Naczelny Sd Administracyjny dokonano
stosujc kryteria oparte na wskanikach wartociowych opracowanych przez NIK
i opublikowanych w Analizie wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej
w 2005 roku.
Dochody:

23.179,5 tys. zł

Wydatki:

287.542,6 tys. zł

Łczna kwota G: 310.722,1 tys. zł
Waga wydatków w kontrolowanej łcznej kwocie: Ww = W : G = 0,9254
Waga dochodów w kontrolowanej łcznej kwocie Wd = D : G = 0,0746
Nieprawidłowoci w dochodach: 55,5 tys. zł, tj. 0,24% dochodów ogółem; dochody
nieterminowo przekazane na centralny rachunek budetu pastwa przez 6 WSA.
Ocena czstkowa dochodów: 4 (pozytywna z uchybieniami)
Nieprawidłowoci w wydatkach: 547,6 tys. zł, tj. 0,19% wydatków ogółem,
polegajce na przyznaniu sdziom poyczek w kwocie 547,0 tys. zł na zaspokojenie ich
potrzeb mieszkaniowych z naruszeniem prawa oraz na niezgodnym z umowami naliczaniu
w 2006 r. czynszu najmu mieszka dla sdziów NSA zawyonym o kwot 0,6 tys. zł.
Ocena czstkowa wydatków: 4 (pozytywna z uchybieniami)
Wynik kocowy Wk: 0,9254 x 4 + 0,0746 x 4 = 3,7016 + 0,2984 = 4
Ocena ostateczna wykonania budetu pastwa w 2006 r. w czci 05 – NSA:
pozytywna z uchybieniami.
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Załcznik nr 5

Wykaz organów, którym przekazano informacj o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
6. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Pastwowej
7. Sejmowa Komisja Sprawiedliwoci i Praw Człowieka
8. Minister Finansów
9. Prezes Naczelnego Sdu Administracyjnego
10. Minister Sprawiedliwoci
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