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1. WPROWADZENIE
Krajowa Rada Sądownictwa1 realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa2. Do kompetencji Rady należy 
m.in.:

− rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach
sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach
powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz na
stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych;

− przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków
o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach
administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów
sądowych w sądach administracyjnych.

Rada jest organem kolegialnym składającym się z 25 członków. Przewodniczący 
Rady reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę. Rada wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Biura, które wspomaga jej pracę w zakresie administracyjnym, 
organizacyjnym, prawnym i finansowym.  

Przewodniczący Rady jest dysponentem budżetu państwa w części 52 – Krajowa 
Rada Sądownictwa pełniąc jednocześnie funkcję dysponenta trzeciego stopnia.  

Rada nie posiada jednostek podległych będących dysponentami niższego stopnia 
środków budżetu państwa. 

Dochody budżetu państwa zrealizowane w 2021 r. w części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa wyniosły 8,9 tys. zł, a wydatki 16 290,9 tys. zł. W roku budżetowym 
objętym kontrolą nie ponoszono wydatków z budżetu środków europejskich, 
z rezerw budżetowych, ani nie udzielano dotacji. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

1  Dalej: Rada. 
2  Dz. U. z 2021 r. poz. 269, dalej: ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. 
3  Dz. U. z 2022 r. poz. 623. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2021 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności, 
gospodarności i działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 52 – Krajowa 
Rada Sądownictwa 
w ramach realizacji planu 
finansowego jednostki. 

Zakres kontroli 

Ocenie podlegały 
w szczególności: 

− realizacja wydatków
budżetu państwa, 

− sporządzenie rocznych
sprawozdań
budżetowych oraz 
sprawozdań
za IV kwartał 2021 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, 

− system kontroli 
zarządczej w zakresie
prawidłowości
sporządzania
sprawozdań. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku 
poprzedniego 

Jednostka kontrolowana  

Krajowa Rada Sądownictwa 
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. w części 52 − Krajowa Rada Sądownictwa. 

Określony w ustawie budżetowej plan wydatków części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa na 2021 r. został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny, 
do wysokości kwot wynikających z planu finansowego Rady. Objęte 
badaniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych4 (zamówienie klasyczne) oraz regulacjami 
wewnętrznymi (zamówienie podprogowe5). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowość sporządzania 
sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań 
budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Skontrolowane 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 52 
− Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiona została w załączniku nr 5.1
do niniejszej informacji.

4  Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej: Pzp.  
5  Zamówienie publiczne, do udzielenia którego z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się Pzp. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. 
w części 52 − Krajowa 
Rada Sądownictwa 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 52 – KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 r. z wynikami roku poprzedniego. 

W ustawie budżetowej na 2021 r.6 nie zaplanowano w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa 
dochodów budżetowych. Dochody zrealizowane przez jednostkę wyniosły 8,9 tys. zł, a składały się na nie 
wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 5,8 tys zł7 oraz wpływy z różnych dochodów 
na kwotę 3,1 tys. zł8. Dochody te były wyższe o 53,4% od dochodów zrealizowanych w 2020 r. (5,8 tys. zł). 

Na koniec 2021 r., podobnie jak w roku poprzednim, w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa nie 
wystąpiły należności pozostałe do zapłaty.  

Dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5.2 do informacji. 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Wydatki budżetu państwa w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa zostały w 2021 r. zrealizowane 
w kwocie 16 290,9 tys. zł i były o 4,7% większe niż w 2020 r. (15 561,5 tys. zł) i o 317,1 tys. zł mniejsze 
od planu po zmianach (16 608,0 tys. zł). Wydatki były niższe od zaplanowanych przede wszystkim ze 
względu na:  

− niższe o 150,2 tys. zł wydatki na rzecz osób fizycznych w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych (4,4% planowanych wydatków w tym paragrafie), z uwagi na niższe od przewidywanych
koszty diet, podróży i zakwaterowania członków Rady, które zależne były od uwarunkowań
rynkowych oraz na mniejszą liczbę spraw rozpatrywanych przez rzeczników dyscyplinarnych
(skala deliktów dyscyplinarnych nie była możliwa do precyzyjnego zaplanowania);

− niższe o 47,3 tys. zł wydatki pracodawcy z tytułu wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych
(PPK) w § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (91,0% planowanych
wydatków w tym paragrafie), z uwagi na mniejsze zainteresowanie programem ze strony
pracowników;

− niższe o 36,6 tys. zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
(61,0% planowanych wydatków w tym paragrafie), z uwagi na mniejszą potrzebę pozyskiwania
opinii biegłych specjalistów, w tym zamawianych u ekspertów.

W ramach części budżetowej 52 − Krajowa Rada Sądownictwa nie wystąpiły w 2021 r. wydatki 
z budżetu środków europejskich ani ze środków pochodzących z rezerw. Nie udzielano też dotacji.

W 2021 r. Przewodniczący Rady wydał jedną decyzję o blokowaniu planowanych wydatków w § 3030 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,0 tys. zł, z powodu nadmiaru posiadanych 
środków, tj. przesłanki wskazanej w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9. Powyższe nie wpłynęło na zakres zrealizowanych przez jednostkę zadań.

W strukturze wydatków Rady w 2021 r. największy udział miały wydatki bieżące jednostek 
budżetowych (77,0% wydatków ogółem), które wyniosły 12 539,6 tys. zł i były o 1,2% niższe od planu 
po zmianach (12 693,0 tys. zł) oraz o 3,6% wyższe od takich wydatków z 2020 r. (12 133,1 tys. zł). 
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 7527,4 tys. zł (46,2% wydatków ogółem). 
Ustalony dla części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa limit wynagrodzeń nie został przekroczony.  

6 Ustawa budżetowa na rok 2021 z 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm.), dalej: ustawa budżetowa na rok 2021. 
7 Dochody w rozdziale 75104 – Krajowa Rada Sądownictwa, § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  
8 Dochody w rozdziale 75104 – Krajowa Rada Sądownictwa, § 0970 Wpływy z różnych dochodów. 
9 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
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Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (20,0% wydatków ogółem) zostały zrealizowane 
w kwocie 3254,7 tys. zł, niższej o 4,7% od planu po zmianach (3415,0 tys. zł) i wyższej o 11,4% 
w porównaniu do analogicznych wydatków z 2020 r. (2921,8 tys. zł). 

Wydatki majątkowe (3,1% wydatków ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 496,6 tys. zł, 
stanowiącej 99,3% planu po zmianach i były o 10,0 tys. zł (2,0%) niższe od wydatków majątkowych 
zrealizowanych w 2020 r. (506,6 tys. zł). Środki zostały przeznaczone na: zakup samochodu, montaż 
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, zakup przełączników łączących segmenty sieci 
komputerowej (tzw. switchy), rozbudowę macierzy dyskowej oraz zakup oprogramowania do 
tworzenia kopii bezpieczeństwa. W trakcie roku budżetowego do planu wydatków majątkowych 
dodano zadanie dotyczące rozbudowy systemu informatycznego wspomagającego obsługę wniosków 
o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Limit wydatków majątkowych pozostał bez
zmian (500,0 tys. zł), a środki na to zadanie wygospodarowano poprzez zmniejszenie zakresu zadania
montażu klimatyzacji w części pomieszczeń.

Szczegółowym badaniem pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto wydatki 
na łączną kwotę 2699,6 tys. zł (16,6% wydatków Rady). Próba wydatków nie obejmowała 
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ani świadczeń na rzecz osób fizycznych dla członków 
Rady. Próba wydatków do badania została wylosowana z zastosowaniem metody monetarnej MUS, 
w której prawdopodobieństwo wyboru operacji jest proporcjonalne do wartości operacji 
i obejmowała 41 zapisów księgowych dotyczących pozapłacowych wydatków bieżących na kwotę 
2139,4 tys. zł (17,1% wydatków bieżących) oraz cztery zapisy księgowe dotyczące wydatków 
majątkowych na kwotę 370,5 tys. zł (74,6% wydatków majątkowych). Próba została uzupełniona 
w sposób celowy o wydatki związane z dostawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na 
potrzeby Rady dokonane w IV kw. 2021 r. w wysokości 189,7 tys. zł. Skontrolowane wydatki zostały 
rzetelnie skalkulowane, były dokonywane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym, a także 
były gospodarne i celowe z punktu widzenia zadań realizowanych przez jednostkę.  

Badaniem pod kątem prawidłowości stosowania procedur określonych w Pzp objęto dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybranego według kryterium największej kwoty 
udzielonego i zrealizowanego w 2021 r. zamówienia. Przedmiotem badanego zamówienia na kwotę 
512,7 tys. zł netto (630,6 tys. zł brutto), przeprowadzonego w trybie zamówienia klasycznego, była 
dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Rady. Szczegółowym badaniem 
pod kątem prawidłowości stosowania procedur wewnętrznych objęto natomiast postępowanie 
poniżej progu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, którego przedmiotem była usługa dostępu do baz 
danych systemów informacji prawnej na kwotę 129,3 tys. zł netto (159,0 tys. zł brutto). W wyniku 
przeprowadzonego badania w ww. przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Rada w 2021 r. nie planowała i nie realizowała wydatków w ramach budżetu środków europejskich. 

Dane dotyczące wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 5.3 do informacji. 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w części 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa w 2021 r. wyniosło 64 osób i było niższe o jednego pełnozatrudnionego (1,5%) niż 
w 2020 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wyniosło 8,2 tys. zł i było wyższe o 0,5 tys. zł 
(6,1%10) od wynagrodzenia z roku poprzedniego.  

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w załączniku nr 5.4 do informacji11. 

Zobowiązania w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa na koniec 2021 r. według sprawozdania Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa wyniosły 538,2 tys. zł, w tym 533,3 tys. zł (99,1%) 
stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 
W porównaniu do stanu na koniec 2020 r. zobowiązania były niższe o 9,4%. Zobowiązania wymagalne 
nie wystąpiły. 

10  Przyrost wyliczono od kwot niezaokrąglonych wynagrodzeń, tj. 8164 zł i 7696 zł.  
11  Dotyczą one osób zatrudnionych w Biurze Rady, nie zaś wynagrodzeń członków Rady, którym przysługują niezaliczane do 

wynagrodzeń osobowych diety za każdy dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady. 
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3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 
52 – Krajowa Rada Sądownictwa: 

− 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).

Ponadto kontrolą poprawności sporządzenia objęto sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 
IV kwartał 2021 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 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 
a stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość ich 
sporządzania.
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4. INFORMACJE DODATKOWE
W wystąpieniu pokontrolnym przesłanym do Przewodniczącego Rady w dniu 8 kwietnia 2022 r., NIK 
– wobec niestwierdzenia nieprawidłowości – nie sformułowała uwag ani wniosków pokontrolnych.

Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.



Załączniki 

10 

5. ZAŁĄCZNIKI

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 52 − KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 

Oceny wykonania budżetu w części 52 − Krajowa Rada Sądownictwa dokonano stosując kryteria12 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku13. 

Dochody (D)14:  8,9 tys. zł 

Wydatki (W):  16 290,9 tys. zł   

Łączna kwota (G = D + W):   16 290,9 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) 1,0 

Nieprawidłowości w wydatkach:  nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   (5) pozytywna

Łączna ocena dochodów i wydatków (ŁO): (5) pozytywna

Opinia o sprawozdaniach:  pozytywna

Ocena ogólna: pozytywna

12 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
13  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
14  Zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa, w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa nie były badane 

dochody, w związku z tym nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się 
kwoty dochodów. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 52 − KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 

Lp. Wyszczególnienie 
2020 2021 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 52 – Krajowa Rada 
Sądownictwa, z tego: 5,8 - 8,9 153,4 0,0 

1. 
dział 751 − Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

5,8 - 8,9 153,4 0,0 

1.1. rozdział 75104 − Krajowa 
Rada Sądownictwa 5,8 - 8,9 153,4 0,0 

1.1.1. 
§ 0940 − Wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

2,7 - 5,8 214,8 - 

1.1.2. § 0970 − Wpływy z różnych 
dochodów 3,1 - 3,1 100,0 - 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2021.



Załączniki 

12 

5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 52 − KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA  

Lp. Wyszczególnienie  

2020 2021 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem część 52 – Krajowa 
Rada Sądownictwa, z tego: 15 561,5 17 008,0 16 608,0 16 290,9 104,7 95,8 98,1 

1. 

dział 751 – Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa 

15 561,5 17 008,0 16 608,0 16 290,9 104,7 95,8 98,1 

1.1. 
rozdział 75104  
– Krajowa Rada
Sądownictwa 

15 561,5 17 008,0 16 608,0 16 290,9 104,7 95,8 98,1 

1.1.1. 
§ 3020 – Wydatki
osobowe
niezaliczane
do wynagrodzeń 

5,3 15,0 15,0 4,8 90,6 32,0 32,0 

1.1.2. 
§ 3030 – Różne 
wydatki na rzecz 
osób fizycznych 

2 916,5 3 878,0 3 400,0 3 249,8 111,4 83,8 95,6 

1.1.3. 
§ 4000 – Grupa
wydatków bieżących 
jednostki

4 458,5 4 510,0 4 575,0 4 563,5 102,4 101,2 99,7 

§ 4210 - Zakup
materiałów
i wyposażenia 

717,7 714,1 99,5 

§ 4220 – Zakup
środków żywności 31,8 32,3 101,6 

§ 4260 – Zakup
energii 144,2 193,1 133,9 

§ 4280 – Zakup
usług zdrowotnych 1,9 0,4 21,1 

§ 4300 – Zakup
usług pozostałych 1 648,8 1 452,7 88,1 

§ 4360 – Opłaty
z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych 

35,0 29,5 84,3 

§ 4380 – Zakup
usług obejmujących 
tłumaczenia

2,4 4,5 187,5 

§ 4390 – Zakup
usług obejmujących 
wykonanie
ekspertyz, analiz 
i opinii

14,9 0,8 5,4 
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§ 4400 – Opłaty
za administrowanie
i czynsze za budynki, 
lokale
i pomieszczenia
garażowe

1 861,7 2 136,2 114,7 

1.1.4. 
§ 4010
– Wynagrodzenia 
osobowe
pracowników 

5 560,3 5 915,0 5 808,7 5 808,4 104,5 104,1 100,0 

1.1.5. 
§ 4040 – Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

443,1 463,0 462,0 461,9 104,2 99,8 100,0 

1.1.6. 
§ 4110 – Składki
na ubezpieczenie
społeczne

990,0 1 027,0 1 032,0 1 026,0 103,6 99,9 99,4 

1.1.7. 
§ 4120 – Składki
na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz
Solidarnościowy 

122,4 130,0 125,0 123,8 101,1 95,2 99,0 

1.1.8. § 4140 – Wpłaty
na PFRON 101,7 0 107,3 107,3 105,5 100,0 

1.1.9. 
§ 4170
– Wynagrodzenia 
bezosobowe

15,0 60,0 60,0 23,4 156,0 39,0 39,0 

1.1.10 
§ 4240 – Zakup
środków
dydaktycznych 
i książek 

12,8 15,0 15,0 7,7 60,2 51,3 51,3 

1.1.11 § 4270 – Zakup usług 
remontowych 211,4 218,0 239,0 238,8 113,0 109,5 99,9 

1.1.12 § 4410 – Podróże
służbowe krajowe 19,5 20,0 20,0 15,4 79,0 77,0 77,0 

1.1.13 § 4420 – Podróże
służbowe zagraniczne 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.14 § 4430 – Różne opłaty
i składki 47,9 25,0 35,0 34,3 71,6 137,2 98,0 

1.1.15 
§ 4610 – Koszty
postępowania
sądowego
i prokuratorskiego 

0,1  0 0 0 0 

1.1.16 
§ 4440 – Odpisy na
zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 

110,8 122,0 122,0 108,9 98,3 89,3 89,3 

1.1.17 

§ 4700 – Szkolenia
pracowników 
niebędących
członkami korpusu 
służby cywilnej

39,7 40,0 40,0 15,5 39,0 38,8 38,8 

1.1.18 
§ 4710 – Wpłaty
na PPK finansowane
przez podmiot 
zatrudniający

0 60,0 52,0 4,7 7,8 9,0 
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1.1.19 
§ 6060 – Wydatki na
zakupy inwestycyjne 
jednostek
budżetowych 

506,6 500,0 500,0 496,6 98,0 99,3 99,3 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa zweryfikowanych przez NIK.
1) Ustawa budżetowa na rok 2021. 
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 52 − KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1) Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej15, w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe
uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz § 406 dla 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie
dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3) Status zatrudnienia określony został w ww. rozporządzeniu. 

15  Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 

8:5 Przeciętne 
zatrudnię-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

65 6 003,0 7 696,0 64 6 270,0 8 164,0 1,06 

1. 

dział 751 – Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

65 6 003,0 7 696,0 64 6 270,0 8 164,0 1,06 

1.1. 
rozdział 75104  
– Krajowa Rada
Sądownictwa 

65 6 003,0 7 696,0 64 6 270,0 8 164,0 1,06 
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5.5. 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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów
8. Minister Sprawiedliwości
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
11. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
12. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
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