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I. Ocena kontrolowanej działalności  
Dysponentem części budżetowej 06 Trybunał Konstytucyjny jest Prezes Trybunału Konstytucyjnego, będący 
dysponentem głównym i dysponentem III stopnia środków budżetu państwa. W zakresie wykonywania budżetu 
Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. W 2013 r. w części 06 nie funkcjonowały jednostki podległe.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1. 

1. Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 06 Trybunał 
Konstytucyjny. Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności rzetelne zaplanowanie oraz realizacja wydatków 
budżetowych z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi,  określonych w ustawie z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 (dalej ufp), a także terminowe i rzetelne sporządzenie sprawozdań 
budżetowych. Prezes Trybunału rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 
sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa w części 06. 

2. Sprawozdawczość  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie roczne sprawozdania budżetowe Trybunału Konstytucyjnego4 oraz 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych5, a także zgodność kwot wydatków ujętych 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym6 
z ewidencją księgową. 

3. Uwagi i wnioski 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 06 w 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli 
nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych. 

                                                 
1  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
3  Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
4  Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunku izb celnych, 

Rb-27 – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu państwa. 
5  Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji. 
6   RB-BZ1 – z wykonania wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym. 
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II. Wyniki kontroli  

1. Dochody budżetowe 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 06 Trybunał Konstytucyjny została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych7. 

W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.8 (dalej ustawa budżetowa) dochody budżetu 
państwa w części 06 zostały zaplanowane w kwocie 85,0 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 116,2 tys. zł, 
tj. 136,7% kwoty planowanej. Głównymi źródłami dochodów były wpływy z tytułu sprzedaży wydawnictw 
własnych (88,8 tys. zł, tj. 76,4% dochodów ogółem) oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS (19,0 tys. zł, 
tj. 16,4% dochodów ogółem).  

Zestawienie dochodów budżetowych w 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 1 
do informacji. 

Na koniec 2013 r. w części 06 wystąpiły należności budżetowe w kwocie 754, 6 tys. zł, które w całości były 
zaległościami. Stanowiły one wartość wynikającą z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, w sprawie 
należności od firmy zewnętrznej, dochodzonej przez Trybunał. Na dzień zakończenia kontroli NIK, prowadzone 
było postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika (prowadzono m.in. licytację zajętych ruchomości). 

2. Wydatki budżetu państwa 
Wydatki budżetowe w części 06 zostały zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 31 130 tys. zł. 
Zaplanowano je w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem założeń przyjętych do planowania budżetu 
państwa przez Radę Ministrów i Ministra Finansów i nie były one w trakcie roku zwiększane. 

Prezes TK, realizując uprawnienia dysponenta głównego, dokonał w 2013 r. zmian planu wydatków w części 06 
(siedem decyzji na łączną kwotę 1 102 tys. zł, w tym jedna decyzja dotycząca zwiększenia wydatków 
majątkowych o kwotę 47 tys. zł), polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej w ramach jednego działu. Zmiany zostały dokonane w sposób celowy i zgodny z przepisami oraz 
poprzedzone analizami ekonomicznymi. 

Wydatki budżetowe Trybunału w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 30 991,6 tys. zł, tj. 99,6% wielkości 
planowanej (31 130 tys. zł) i 104,3% wydatków 2012 r. 

Zestawienie wydatków budżetowych w 2013 r. wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 2 
do informacji. 

Wydatki zostały zrealizowane w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75102 – Naczelne organy sądownictwa w kwocie 26 122,9 tys. zł  
(84,3% wydatków ogółem i 99,6% planu po zmianach) oraz w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne, rozdziale 75312 – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, § 3110  
– Świadczenia społeczne w kwocie 4 868,7 tys. zł (15,7% wydatków ogółem i 99,2% planu po zmianach). Według 
danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w części 06, 
wynikające z planów limity wydatków nie zostały przekroczone. 

W układzie rodzajowym (grup paragrafów wydatków) największy udział miały wydatki bieżące stanowiące kwotę 
22 305,7 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu i 72% wydatków Trybunału. Dominującą pozycję w tej grupie 
wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 691 tys. zł oraz na zakupy 
towarów i usług9 - 3 594,9 tys. zł. 

                                                 
7  Planowanie i realizacja dochodów budżetowych szczegółowo sprawdzane były w częściach, w których na 2013 r. zostały 

zaplanowane dochody w kwocie wyższej niż 200 mln zł. 
8  Dz. U. z 2013 r., poz. 169 ze zm., zmieniona ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 27 września 2013 r.  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1212).  
9   Paragrafy 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390. 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 06 wyniosły 4 900,2 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu i 15,8% 
wydatków Trybunału. Najwyższe wydatki poniesiono na uposażenia sędziów w stanie spoczynku i uprawnionych 
rodzin 4 868,7 tys. zł. 

Wydatki majątkowe w części 06 wyniosły 3 785,7 tys. zł, co stanowiło 100% planu i 12,2% wydatków Trybunału. 
Wydatkowane środki przeznaczono na nadbudowę budynku Trybunału i jego pierwsze wyposażenie 
(3 526,4 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego (123,9 tys. zł), wykonanie nowej strony www. Trybunału 
(83,7 tys. zł) oraz wykonanie instalacji nagłośnienia sal rozpraw (51,7 tys. zł). 

W 2013 r. przeciętne zatrudnienie w części 06, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wyniosło 135 osób10 i było 
wyższe w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2012 r. o 4 osoby (w całości w grupie pracowników 
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wynikał z obsadzenia 
w 2013 r. etatów, których planowane obsadzenie miało nastąpić w 2012 r. W 2013 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto wyniosło 9 697zł11 i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2012 r. było wyższe 
o 23 zł, tj. o 0,2%. Limit wydatków na wynagrodzenia nie został przekroczony. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji. 

Na koniec 2013 r. zobowiązania Trybunału wyniosły 1 326,9 tys. zł i były wyższe o 6,2% od kwoty zobowiązań na 
koniec 2012 r. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 
(1 297,2 tys. zł). W Trybunale na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

W 2013 r. w części 06 nie wystąpiły wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. 

Szczegółowe badanie wydatków w kwocie 4 015,4 tys. zł (tj. 15,4% ogółu wydatków Trybunału) obejmujących 
wydatki bieżące i majątkowe (w tym m.in.: 3 295,8 tys. zł na inwestycje, 508,9 tys. zł poniesione na zakupy 
towarów i usług, 167,5 tys. zł na zakupy inwestycyjne, 39,2 tys. zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne), 
z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz uposażenia sędziów w stanie 
spoczynku wykazało, że służyły one realizacji zadań statutowych Trybunału. Wydatków dokonywano zgodnie 
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Płatności dokonywano zgodnie z prawidłowo zawartymi umowami i ewidencjonowano je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Kontrola jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2013 r., 
na realizację którego w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 140,9 tys. zł wykazała, że przeprowadzono 
je zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12. 

3. Sprawozdania  
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania w 2013 roku budżetu państwa, ocena prawidłowości 
sporządzenia sprawozdań została dokonana na podstawie sprawdzenia zgodności danych wykazywanych w tych 
sprawozdaniach z ewidencją księgową. 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia jednostkowych, rocznych13 oraz kwartalnych (za IV kwartały 
2013 r.)14 sprawozdań budżetowych Trybunału Konstytucyjnego. Sprawozdania zostały sporządzone poprawnie 
pod względem formalnym i przekazane właściwym odbiorcom zgodnie z przepisami określonymi 
w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z dnia 3 lutego 2010 r.15  
 
 
 

                                                 
10  Według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
11  Według sprawozdania Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, w którym ujmowane są wynagrodzenia 

finansowane z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich. 
12  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
13  Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunku izb celnych,  

Rb-27 – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu państwa, RB-BZ1 – z wykonania 
wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym. 

14  Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji. 

15  Dz. U. Nr 20, poz. 103. 
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i z dnia 16 stycznia 2014 r.16, oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych17, a także z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym18. Sprawozdania zostały przekazane terminowo. 

Dane wykazane w ww. sprawozdaniach były zgodne z danymi wykazanymi na odpowiednich kontach ksiąg 
rachunkowych.  

4. Księgi rachunkowe 
Bezpośrednie badanie 152 dowodów księgowych i odpowiadających im zapisów księgowych na łączną kwotę 
4 304,1 tys. zł (z tego 71 dowodów wybranych metodą statystyczną19 oraz 81 dowodów dobranych celowo20) 
wykazało, iż zapisy księgowe zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych, zarówno księgi głównej, jak i ksiąg 
pomocniczych prawidłowo. Zawierały one elementy wymagane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości21, były sprawdzalne i zostały ujęte w księgach rachunkowych w sposób trwały, systematycznie 
według kryteriów klasyfikacyjnych oraz z uwzględnieniem zasady chronologii zdarzeń, jakie nastąpiły w danym 
okresie sprawozdawczym. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania w 2013 roku budżetu państwa odstąpiono 
od formułowania opinii o rzetelności ksiąg rachunkowych, a kontrolę systemów rachunkowości pod względem 
formalnym ograniczono do zbadania prawidłowości zakwalifikowania wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji 
budżetowej.

                                                 
16  Dz. U. z 2014 r., poz. 119. 
17  Dz. U. Nr 43, poz. 247, ze zm. 
18  Dz. U. Nr 298, poz. 1766. 
19  MUS (Monetary Unit Sampling) – metoda doboru próby, w której prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest 

proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej tym dowodem. 
20  Pozycje wydatków wybrane celowo przy badaniu wydatków poniesionych w związku z przeprowadzonym postępowaniem 

o zamówienie publiczne oraz wybrane z uwzględnieniem wyników przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. 
21  Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
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III. Informacje dodatkowe  
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w dniu 10 kwietnia 2014 r. 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułowała uwag i wniosków pokontrolnych. 
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Załączniki 
Załącznik 1. Dochody budżetowe 

Lp. Wyszczególnienie 
2012 r. 2013 r. 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ogółem cz. 06 Trybunał Konstytucyjny, z tego: 132,5 85,0 116,2 87,7 136,7 

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

132,5 85,0 116,2 87,7 136,7 

1.1. rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa 132,5 85,0 116,2 87,7 136,7 

1.1.1. 
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 88,2 50,0 88,8 100,7 177,6 

1.1.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 44,3 35,0 27,4 61,9 78,3 

1) Ustawa budżetowa z 25 stycznia 2013 r.  

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
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Załącznik 2. Wydatki budżetowe  

Lp. Wyszczególnienie 

2012 r. 2013 r. 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet 
po zmianach Wykonanie 

tys. zł. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Ogółem cz. 06 Trybunał Konstytucyjny, 
z tego: 29 703,9 31 130,0 31 130,0 30 991,6 104,3 99,6 99,6 

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

25 341,9 26 220,0 26 220,0 26 122,9 103,1 99,6 99,6 

1.1. 
rozdział 75102  Naczelne organy 
sądownictwa 25 341,9 26 220,0 26 220,0 26 122,9 103,1 99,6 99,6 

1.1.1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 

38,9 29,0 32,0 31,5 81,0 108,6 98,4 

1.1.2. 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników Biura Trybunału 
Konstytucyjnego 

10 252,6 10 600,0 10 600,0 10 598,7 103,4 100,0 100,0 

1.1.3. § 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów 3 872,8 4 340,0 4 036,0 4 028,8 104,0 92,8 99,8 

1.1.4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 082,2 1 125,0 1 082,0 1 081,7 100,0 96,2 100,0 

1.1.5. § 4090 Honoraria autorskie 231,6 216,0 133,0 132,7 57,3 61,4 99,8 

1.1.6. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650,9 1 885,0 1 780,0 1 772,3 107,4 94,0 99,6 

1.1.7. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 205,5 270,0 213,0 209,4 101,9 77,6 98,3 

1.1.8. § 4140 Wpłaty na PFRON 138,8 0,0 147,0 146,2 105,3 - 99,5 

1.1.9. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 135,4 144,0 107,0 104,3 77,0 72,4 97,5 

1.1.10. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 768,5 845,0 717,0 707,3 92,0 83,7 98,6 

1.1.11. § 4240 Zbiory biblioteczne 53,4 63,0 47,0 46,7 87,5 74,1 99,4 

1.1.12. § 4260 Zakup energii 358,4 402,0 432,0 408,2 113,9 101,5 94,5 

1.1.13. § 4270 Zakup usług remontowych 465,3 580,0 588,0 585,5 125,8 100,9 99,6 

1.1.14. § 4280 Zakup usług zdrowotnych 7,9 21,0 8,0 7,5 94,9 35,7 93,8 

1.1.15. § 4300 Zakup usług pozostałych 1 564,0 1 170,0 1 735,0 1 720,7 110,0 147,1 99,2 

1.1.16. § 4350 Zakup usług internetowych 39,3 32,0 37,0 33,7 85,8 105,3 91,1 

1.1.17. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 38,8 52,0 38,0 32,6 84,0 62,7 85,8 

1.1.18. § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 36,9 45,0 31,0 28,1 76,2 62,4 90,6 

1.1.19. § 4380 Tłumaczenia 17,6 15,0 17,0 16,6 94,3 110,7 97,6 

1.1.20. § 4390 Ekspertyzy i opinie 4,5 37,0 9,0 8,1 180,0 21,9 90,0 

1.1.21. § 4410 Podróże służbowe krajowe 206,1 212,0 199,0 194,7 94,5 91,8 97,8 

1.1.22. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 139,7 116,0 177,0 176,1 126,1 151,8 99,5 

1.1.23. § 4430 Różne opłaty i składki 42,0 45,0 41,0 40,4 96,2 89,8 98,5 

1.1.24. § 4440 Odpisy na ZFŚS 158,5 159,0 161,0 160,9 101,5 101,2 99,9 

1.1.25. § 4480 Podatek od nieruchomości 36,0 38,0 38,0 37,4 103,9 98,4 98,4 

1.1.26. § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządów terytorialnych 

0,0 0,0 2,0 1,8 - - 90,0 

1.1.26. § 4610 Koszty postępowania sądowego 2,1 3,0 2,0 1,7 81,0 56,7 85,0 
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1.1.27. § 4700 Szkolenia pracowników 30,4 36,0 24,0 23,6 77,6 65,6 98,3 

1.1.28. § 6050 Inwestycje budowlane 3 449,4 3 480,0 3 527,0 3 526,4 102,2 101,3 100,0 

1.1.29. § 6060 Zakupy inwestycyjne 314,4 260,0 260,0 259,3 82,5 99,7 99,7 

2. dział 753  Obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 

4 362,0 4 910,0 4 910,0 4 868,7 111,6 99,2 99,2 

2.1. 
rozdział 75312  Uposażenia sędziów 
w stanie spoczynku oraz uposażenia 
rodzinne 

4 362,0 4 910,0 4 910,0 4 868,7 111,6 99,2 99,2 

2.1.1. § 3110 Świadczenia społeczne 4 362,0 4 910,0 4 910,0 4 868,7 111,6 99,2 99,2 

1) Ustawa budżetowa znowelizowana 27 września 2013 r. 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  
na 1 

pełnozatrudnionego

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  
na 1 

pełnozatrudnionego 

8:5 

osób tys. zł zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Ogółem cz. 06 
Trybunał 
Konstytucyjny  
wg statusu 
zatrudnienia*, 
z tego: 

131 15 207,6 9 674,0 135 15 709,2 9 697,0 100,2

1. 

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

131 15 207,6 9 674,0 135 15 709,2 9 697,0 100,2

1.1. 

rozdział 75102 
Naczelne organy 
sądownictwa 

131 15 207,6 9 674,0 135 15 709,2 9 697,0 100,2

1.1.1. 

01 – osoby  
nie objęte 
mnożnikowym 
systemem 
wynagrodzeń 

116 11 036,0 7 928,2 120 11 381,2 7 903,6 99,7 

1.1.2. 09 – sędziowie 15 4 171,6 23 175,6 15 4 328 24 044,4 103,7

*   Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej  
Oceny wykonania budżetu części 06 Trybunał Konstytucyjny dokonano stosując kryteria26 oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej w 2013 roku27. 

Dochody28: Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do 
kontroli wykonania budżetu państwa w części 06 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym 
badaniem.     

Wydatki (wydatki budżetu krajowego): 30 991,6 tys. zł   

Łączna kwota G : 30 991,6 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G = 1,0000 

Ocena cząstkowa dochodów: odstąpiono od dokonania oceny. 

Nieprawidłowości w wydatkach: nie stwierdzono. 

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5). 

Wynik końcowy Wk: 5  

Ocena końcowa – pozytywna. 

 

  

                                                 
26  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
27  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
28  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
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Załącznik 5. Wykaz organów, 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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

9. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Spraw Człowieka 

10. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

11. Minister Finansów 

 


