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I. Wprowadzenie 

Dysponentem części 04 – Sąd Najwyższy jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W zakresie 
wykonywania budżetu Sądu Najwyższego, przysługują mu uprawnienia ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych.  
Sąd Najwyższy funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym1. 
Do jego podstawowych zadań należał nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych 
w zakresie orzekania, podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne oraz opiniowanie 
projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, 
a także innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe. 
Wydatki Sądu Najwyższego w układzie zadaniowym realizowane były w 2017 r. w następującym 
układzie:  
- w ramach funkcji 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny realizowano zadanie 

13.2 Świadczenia społeczne, podzadanie 13.2.6 – Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie 
spoczynku i uposażenia rodzinne oraz dwa działania: 13.2.6.1 – Uposażenia dla sędziów w stanie 
spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń oraz 13.2.6.3 – Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych 
uposażeń; 

- w ramach funkcji 18 – Sprawiedliwość realizowano zadanie 18.1 i podzadanie 18.1.1 – Sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz dwa działania: 18.1.1.1 – Działalność 
orzecznicza Sądu Najwyższego i 18.1.1.2 – Publikacje zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN.  

Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 20172 w części 04 – Sąd Najwyższy. 
Kontrola obejmowała: analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych, wykonanie wydatków budżetowych, w tym efekty uzyskane 
w wyniku realizacji wydatków, prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za rok 
2017 oraz sprawozdań za IV kwartał 2017 r. w zakresie operacji finansowych, system kontroli 
zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań.  
W 2017 r. dochody budżetowe Sądu Najwyższego zostały zrealizowane w kwocie 628,4 tys. zł. 
Wykonane wydatki budżetowe Sądu wyniosły 100.058 tys. zł i stanowiły 0,03% wydatków budżetu 
państwa. W Sądzie Najwyższym nie realizowano projektów finansowanych z udziałem budżetu środków 
europejskich. W części 04 nie było jednostek podległych. 
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

                                                 
1  Dz. U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 5). 
2  Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108, ze zm.). 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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II.  Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa w 2017 roku w części  
04 – Sąd Najwyższy. 
W wyniku kontroli 7,6% zrealizowanych w części 04 wydatków budżetu państwa stwierdzono, że zostały 
one rzetelnie zaplanowane oraz poniesione w gospodarny sposób, na cele związane 
z funkcjonowaniem Sądu. Na podstawie analizy jednego zamówienia stwierdzono, że zostało ono 
zrealizowane w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
W obszarze dotyczącym realizacji wydatków budżetu państwa stwierdzono jedną nieprawidłowość, 
polegającą na niezamieszczeniu na stronie internetowej Sądu planu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 r. Nieprawidłowość ta miała 
charakter jednorazowy i nie spowodowała obniżenia oceny. Nadzór dysponenta części nad wykonaniem 
budżetu państwa w trybie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 był 
prawidłowy.  
Najwyższa Izba Kontroli zaopiniowała pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 
2017 rok przez dysponenta części 04 – Sąd Najwyższy: 
− 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 2017 r. o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzania 
skontrolowanych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały opracowane terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

                                                 
4  W kontroli wykonania budżetu państwa za 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej, 
stosuje się ocenę opisową. 

5  Dz. U. z 2017 r. poz.2077. 
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa 

1. Dochody budżetowe 
W 2017 r. zrealizowane dochody budżetowe w części 04 wyniosły 628,4 tys. zł, co stanowiło 185,4% 
kwoty planowanej (339 tys. zł) oraz 131% dochodów wykonanych w 2016 r. (479,6 tys. zł). Największą 
pozycję dochodów (424,2 tys. zł, tj. 67,5% dochodów) stanowiły wpływy ze spłat oprocentowanych 
pożyczek udzielanych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Uzyskanie dochodów 
wyższych od planowanych wynikało przede wszystkim z przedterminowych i nieplanowanych spłat rat 
pożyczek mieszkaniowych. 
Według sprawozdania Sądu Najwyższego Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, na koniec 
2017 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych (nieuiszczone koszty sądowe) 
wynosiły 1,1 tys. zł, w tym kwota 1 tys. zł stanowiła zaległość. W porównaniu do stanu na koniec 2016 r. 
należności pozostałe do zapłaty były niższe o 6,9 tys. zł (86,2%), a zaległości o 6,2 tys. zł (86,1%). 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 04 – Sąd Najwyższy została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 04 przedstawiono 
w załączniku 1 do niniejszej informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa 

2.1. Wydatki budżetu państwa 
Wydatki budżetu państwa w części 04 zostały zrealizowane w kwocie 100.058 tys. zł, co stanowiło 
93,6% wielkości planowanych (106.914 tys. zł) oraz 103,8% wydatków wykonanych w 2016 roku 
(96.417,8 tys. zł). 
Zrealizowane przez Sąd Najwyższy wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 77.587,7 tys. zł 
(96,1% planu) i były wyższe o 2.506,2 tys. zł (o 3,3%) od wykonanych w 2016 r. Ze środków tych 
sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (59.616,7 tys. zł) oraz zakup towarów i usług 
(10.804,4 tys. zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikał m.in. ze wzrostu wynagrodzeń 
pracowników Biura Studiów i Analiz oraz zwiększenia zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego. 
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.856,3 tys. zł (84,1% planu) i były wyższe 
o 1.642,3 tys. zł (o 8,5%) niż w roku poprzednim (19.214 tys. zł.). Środki te przeznaczono przede 
wszystkim na wypłatę uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych wraz 
z dodatkami (20.692,3 tys. zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (98,9 tys. zł) oraz na 
stypendia dla doktorantów (53,9 tys. zł). Wzrost wydatków w tej grupie ekonomicznej wynikał ze wzrostu 
uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.   
Wydatki majątkowe wyniosły 1.614 tys. zł (99,9% planu) i były niższe o 508,3 tys. zł od wydatków 
majątkowych poniesionych w roku 2016. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.378,2 tys. zł, 
którą przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.131,8 tys. zł), samochodu 
(147,4 tys. zł) oraz urządzeń technicznych i innego wyposażenia (99 tys. zł). Na wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych wydatkowano 235,8 tys. zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne 
w obiekcie Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości będącego siedzibą Sądu Najwyż-
szego, znajdującego się na Placu Krasińskich w Warszawie. 
Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 04 zawarto w załączniku 2 do niniejszej 
informacji.  
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Według sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa zrealizowane w 2017 r. 
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 59.616,7 tys. zł stanowiły 96,5% planu 
(61.804 tys. zł) i były wyższe o 3,3% w porównaniu do roku poprzedniego (57.714,2 tys. zł). Wzrost 
wydatków wynikał ze zwiększenia zatrudnienia i wynagrodzeń. 
Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres sprawozdawczy od początku 
roku do końca IV kwartału 2017 r., przeciętne zatrudnienie w 2017 r. w części 04 – Sąd Najwyższy 
wynosiło 373 osoby (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) i było wyższe o pięć osób w porównaniu do 
roku poprzedniego. Wzrost przeciętnego zatrudnienia był wynikiem utworzenia dwóch nowych etatów 
oraz powrotu pracowników z urlopów wychowawczych, rodzicielskich i bezpłatnych. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 12,3 tys. zł i było wyższe 
o 0,2 tys. zł w porównaniu do 2016 r. W grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń wynagrodzenie to wzrosło o 0,3 tys. zł, w grupie sędziów o 0,9 tys. zł i w grupie 
asystentów o 0,2 tys. zł.  
Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 04 przedstawiono w załączniku 3 do niniejszej 
informacji. 
Szczegółowym badaniem pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto 46 
zapisów księgowych dotyczących wydatków bieżących pozapłacowych (43) i majątkowych (3) w łącznej 
kwocie 7.629,9 tys. zł (7,6% wydatków poniesionych w 2017 r.). Próbę wylosowano metodą 
monetarną6. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano w granicach 
kwot określonych planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
W wyniku analizy jednego, losowo wybranego z analizowanej próby postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego 
dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Najwyższego na kwotę 553,1 tys. zł nie stwierdzono 
naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7. 
W Sądzie terminowo sporządzono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych 
do przeprowadzenia w 2017 r. oraz roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2017 r. Plan 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie został zamieszczony na stronie internetowej Sądu. 
Powodem niedopełnienia obowiązku zamieszczenia ww. planu na stronie internetowej, wynikającego 
z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, było niedopatrzenie. Nieprawidłowość ta miała 
charakter jednorazowy i nie miała miejsca w kolejnym roku. 
Na koniec 2017 r. w Sądzie Najwyższym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania 
niewymagalne wyniosły 5.172,3 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi (4.027,3 tys. zł, 77,9%) oraz zakupu usług pozostałych i energii 
(1.038,1 tys. zł, 20,1%), z terminem płatności w 2018 r. 
W 2017 r. w Sądzie Najwyższym nie realizowano projektów finansowanych z udziałem budżetu środków 
europejskich. 
  

                                                 
6  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
Wydatki zrealizowane w części 04 w 2017 roku (100.058 tys. zł8) przeznaczone zostały na dwa zadania 
ujęte w planie wydatków w układzie zadaniowym: 13.2 – Świadczenia społeczne oraz 18.1 – Sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, realizowane w ramach funkcji 13 –  Zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny i funkcji 18 – Sprawiedliwość. 
W wyniku realizacji zadania polegającego na wpłacie świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz 
świadczeń rodzinnych (zadanie 13.2) w 2017 r. wypłacono wszystkie należne świadczenia dla 
113 osób, przeznaczając na ten cel 20.692,3 tys. zł. 
W trakcie kontroli szczegółowym badaniem objęto podzadanie 18.1.1 dotyczące sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, na które wydatkowano  79.365,7 tys. zł. Celem tego podzadania 
było zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa. Osiągnięta 
wartość miernika (czas rozpatrywania sprawy w dniach) wyniosła 220 i była niższa od wartości 
planowanej (270) oraz od wartości osiągniętej w roku poprzednim (240), co wskazywało na skrócenie 
czasu rozpatrywania spraw. Przyjęty miernik został określony zgodnie z wymogami noty budżetowej9. 
Dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa Sąd Najwyższy wydał liczne publikacje, m.in. „Uwagi 
o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach 
dyscyplinarnych”, „Studia i analizy Sądu Najwyższego. Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie 
sądowym.” 

3. Sprawozdawczość 
Kwoty wykazane w rocznych sprawozdaniach za 2017 r.:  
- 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 
- w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2017 r. o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 

były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Skontrolowane sprawozdania sporządzono 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stosowany system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość opracowania sprawozdań. 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
8  Sprawozdanie budżetowe Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym. 
9  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 735). 
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IV.  Informacje dodatkowe 

Wystąpienie pokontrolne przekazano Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w dniu 10 kwietnia 
2018 r.  
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Załączniki 

Załącznik 1. Dochody budżetowe w części 04 – Sąd Najwyższy 

Lp. Wyszczególnienie 

2016 2017 
5:3 5:4 Wykonanie  Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

   Ogółem, z tego: 479,6 339,0 628,4 131,0 185,4 

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 471,0 331,0 618,6 131,3 186,9 

1.1. Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa 471,0 331,0 618,6 131,3 186,9 

1.1.1. 
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 0 4,0 100,1 x 2.502,5 

1.1.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 21,9 0 0 0 x 

1.1.3. § 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom 
i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych 344,4 267,0 424,2 123,2 158,9 

1.1.4. § 0830 Wpływy z usług 0,3 0 0 0 x 
1.1.5. § 0920 Pozostałe odsetki 35,6 30,0 32,3 90,7 107,7 
1.1.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0 8,0 38,2 x 477,5 
1.1.7. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 68,8 22,0 23,8 34,6 108,2 
2. Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 8,6 8,0 9,8 114,0 122,5 

2.1. Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia 
rodzinne 8,6 8,0 9,8 114,0 122,5 

2.1.1. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,6 8,0 9,8 114,0 122,5 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108, ze zm.). 
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 04 – Sąd Najwyższy 

Lp. Wyszczególnienie 

2016 2017 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Ogółem, z tego: 96.417,8 106.914,0 106.914,0 100.058,0 103,8 93,6 93,6 
1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 77.348,5 82.580,0 82.580,0 79.365,7 102,6 96,1 96,1 

1.1. Rozdział 75102 Naczelne Organy Sądownictwa 77.348,5 82.580,0 82.580,0 79.365,7 102,6 96,1 96,1 
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 87,2 182,0 130,0 98,9 113,4 54,3 76,1 
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3,6 103,0 18,0 11,2 311,1 10,9 62,2 
 § 3250 Stypendia różne 53,9 176,0 54,0 53,9 100,0 30,6 99,8 
 § 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 12.850,3 13.907,0 14.292,0 13.545,3 x 97,4 94,8 
 § 4140 Wpłaty na PFRON 93,1 0,0 169,0 165,1 177,3 0,0 97,7 
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.225,8 0,0 0,0 2.762,1 124,1 x x 
 § 4220 Zakupy środków spożywczych 

138,1 0,0 0,0 140,8 x x x 
 § 4260 Zakup energii 1.653,1 0,0 0,0 1.627,0 98,4 x x 
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,9 0,0 0,0 21,0 100,5 x x 
 § 4300 Zakup usług pozostałych 7.859,8 0,0 0,0 8.042,3 102,3 x x 
 § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 218,8 0,0 0,0 217,8 99,5 x x 

 § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 25,8 0,0 0,0 27,4 106,2 x x 
 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz,analiz i opinii 6,0 0,0 0,0 11,9 198,3 x x 
 § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 702,0 0,0 0,0 695,1 99,0 x x 
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.270,0 24.589,0 26.780,0 26.750,3 105,9 108,8 99,9 
 § 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów 24.721,5 29.060,0 26.689,0 24.602,0 99,5 84,7 92,2 
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.325,4 3.610,0 3.585,0 3.584,5 107,8 99,3 100,0 
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.958,2 4.261,0 4.267,0 4.210,9 106,4 98,8 98,7 
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 439,1 460,0 483,0 469,0 106,8 102,0 97,1 
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 243,3 348,0 259,0 236,7 97,3 68,0 91,4 
 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek 283,0 220,0 190,0 175,5 62,0 79,8 92,4 
 § 4270 Zakup usług remontowych 1.571,1 1.462,0 1.043,0 943,5 60,1 64,5 90,5 
 § 4410 Podróże służbowe krajowe 477,0 841,0 534,0 502,0 105,2 59,7 94,0 
 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 108,1 162,0 85,0 79,4 73,5 49,0 93,4 
 § 4430 Różne opłaty i składki 55,9 66,0 66,0 59,6 106,6 90,3 90,3 
 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 453,8 509,0 496,0 494,3 108,9 97,1 99,7 
 § 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych sędziów 550,0 550,0 800,0 800,0 145,5 145,5 100,0 
 § 4480 Podatek od nieruchomości 146,6 164,0 155,0 145,7 99,4 88,8 94,0 
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządowych 35,0 38,0 40,0 37,3 106,6 98,2 93,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

2016 2017 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 § 4540 Opłaty na rzecz organizacji międzynarodowych 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 
 § 4580 Pozostałe odsetki 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 x 
 § 4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
 § 4610 Koszty postępowania sądowego 324,1 355,0 625,0 587,9 181,4 165,6 94,1 
 § 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, 

w których uczestnictwo związane jest z członkostwem 
w UE 8,7 10,0 9,0 8,6 98,9 86,0 95,6 

 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 147,2 252,0 194,0 190,0 129,1 75,4 97,9 

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370,5 150,0 236,0 235,8 63,6 x 99,9 
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek 

budżetowych 1.751,8 1.095,0 1.380,0 1.378,2 78,7 125,9 99,9 
2. Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 19.069,3 24.334,0 24.334,0 20.692,3 108,5 85,0 85,0 
2.1. Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stan 

spoczynku oraz uposażenia rodzinne 19.069,3 24.334,0 24.334,0 20.692,3 108,5 85,0 85,0 
 § 3110 Świadczenia społeczne 19.069,3 24.334,0 24.334,0 20.692,3 108,5 85,0 85,0 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa. 
1)  Ustawa budżetowana rok 2017. 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 04 – Sąd Najwyższy 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 

Przeciętne 
zatrudnienie                    

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodze-
nie brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodze-
nie brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

osób1) tys. zł zł osób1) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ogółem wg statusu 
zatrudnienia2), z tego: 368,0 53 317,0 12 074 372,7 54 936,8 12 284 101,7 

1.1. 
  
  
  

Dział 751 Urzędy naczelnych 
organów władzy  państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
Rozdział 75102 Naczelne 
organy sądownictwa ogółem, 
z tego wg statusu 
zatrudnienia: 368,0 53 317,0 12 074 372,7 54 936,8 12 284 101,7 

status 01 (osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń) 212,0 19 429,9 7 638 216,0 20 496,3 7 907 103,5 

status 09 (sędziowie 
i prokuratorzy) 85,0 26 536,7 26 016 82,1 26 505,3 26 904 103,4 
status 17 (asystenci sędziów 
i prokuratorów) 71,0 7 350,4 8 627 74,6 7 935,2 8 864 102,7 

1)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm.).  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w części 04 – Sąd Najwyższy 

Oceny wykonania budżetu w części 04 – Sąd Najwyższy dokonano stosując kryteria10 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa  
i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku11. 
Dochody: Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami 
do kontroli wykonania budżetu państwa, w części 04 dochody nie były objęte szczegółowym badaniem 
i nie podlegały ocenie.     
Wydatki (W):  100.058 tys. zł   
Łączna kwota podlegająca ocenie (G): 100.058 tys. zł 
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G = 1. 
W wyniku kontroli wydatków budżetowych nie stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym, 
powodujących obniżenie oceny. 
Ocena cząstkowa wydatków: (5) pozytywna 
Opinia o sprawozdaniach budżetowych i w zakresie operacji finansowych: pozytywna 
Wynik końcowy Wk = 5  x 1 = 5  
Ocenia końcowa: pozytywna 
 

  

                                                 
10  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
11  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik 6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Finansów 

6. Minister Sprawiedliwości 

7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

8. Rzecznik Praw Obywatelskich 

9. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

11. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

12. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
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