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1. WPROWADZENIE 
Sąd Najwyższy2 działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym3. Sąd dzieli się na pięć izb, przy czym Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego wykonuje budżet Sądu z wyłączeniem budżetu Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego4. Budżet Sądu w zakresie związanym 
z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej wykonuje Prezes Sądu Najwyższego 
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, a projekt dochodów i wydatków ID SN, 
w brzmieniu uchwalonym przez zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej, 
włączany jest do projektu dochodów i wydatków Sądu Najwyższego. 
Dysponentem części budżetu państwa 04 – Sąd Najwyższy jest Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego. 

W ramach części 04 finansowane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, zadania Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej, do których 
należy m.in.: 
- sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie zgodności 

z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych 
oraz kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych, 

- rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych, 
- rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzenie ważności 

wyborów, 
- opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie 

których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw 
w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości 
Sądu Najwyższego.  

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 04 – Sąd Najwyższy 
została przeprowadzona na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5.  

W 2020 r. dochody budżetowe w części 04 zostały zrealizowane w kwocie 
445,9 tys. zł. Wykonane wydatki budżetowe wyniosły 146 168,1 tys. zł 
i stanowiły 0,03% wydatków budżetu państwa. Sąd Najwyższy nie realizował 
projektów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich, a także 
nie finansował wydatków innych jednostek. 

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych i wydatków 
budżetu państwa wykonanych przez dysponenta części 04 zostały 
przedstawione w załącznikach do informacji. 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305; dalej: ustawa o finansach publicznych. 
2  Dalej także: Sąd Najwyższy, Sąd lub SN. 
3  Dz. U. z 2021 r. poz. 154, ze zm. 
4  Dalej także: Izba Dyscyplinarna SN lub ID SN. 
5  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli: 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2020 r. w części 
04 – Sąd Najwyższy pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta.  

Zakres kontroli: 

-  realizacja wydatków 
budżetu państwa; 

-  sporządzanie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych za 2020 r. 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

-  system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 

-  nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części 
budżetu państwa 
w trybie art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych1. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 04 – Sąd Najwyższy.  

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wydatki 
w części 04 w 2020 r. realizowano w granicach posiadanych środków 
finansowych oraz kwot ujętych w planie finansowym Sądu Najwyższego, 
w tym Izby Dyscyplinarnej SN. 

Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 8,6% 
wydatków części 04, z czego 7,8% wydatków poniesionych zostało 
w rozdziale 75102 Naczelne organy sądownictwa i dotyczyło działalności 
czterech Izb Sądu Najwyższego, a 0,8% wydatków części 04 poniesiono 
w ramach rozdziału 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Pozytywną ocenę NIK uzasadnia w szczególności rzetelna 
realizacja wydatków na zadania Sądu. Stwierdzono, że były one 
realizowane w sposób celowy i gospodarny, a zamówienia publiczne 
udzielane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dysponent części 04, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych, sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu, 
m.in. sporządzając okresowe analizy wykonania budżetu. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań budżetowych za 2020 r. oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych przez dysponenta 
części 04 – Sąd Najwyższy. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Szczegółowa kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa 
w części 04 – Sąd Najwyższy została przedstawiona w załączniku 
5.1. do informacji.  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 04 –  Sąd 
Najwyższy  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 04 – SĄD NAJWYŻSZY 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 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. 

W 2020 r. dochody zrealizowane przez SN wyniosły 445,9 tys. zł, a ich głównym źródłem były 
wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych w kwocie 209,0 tys. zł (tj. 46,9% dochodów ogółem), wpływy z rozliczeń i zwrotów 
z lat ubiegłych 66,3 tys. zł (14,9%) oraz wpływy z najmu pomieszczeń na świadczenie usług 
gastronomicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości 48,5 tys. zł (10,9%). 
Dochody z działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wyniosły 14,2 tys. zł, tj. 3,2% 
dochodów części. 

Dochody Sądu Najwyższego zrealizowane w 2020 r. były wyższe o 78,9,0 tys. zł, tj. o 21,5% 
od planowanych (367,0 tys. zł) oraz niższe o 2554,0 tys. zł od wykonanych w 2019 r. (2999,9 tys. zł). 
Na niższą realizację dochodów wpłynęły przede wszystkim zmniejszone o 2486,2 tys. zł, tj. o 97,6% 
wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. W 2019 r. dochody z ww. tytułu spowodowane były 
nieplanowanymi zwrotami świadczeń w kwocie 2514,1 tys. zł, pobranych w związku z przejściem 
w stan spoczynku 20 sędziów Sądu Najwyższego, którzy 1 stycznia 2019 r. powrócili do pełnienia 
urzędu na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie 
Najwyższym6. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych zostały przedstawione w załączniku 
5.2. do informacji 
Na koniec 2020 r. należności SN pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 
7,0 tys. zł, w tym kwota zaległości netto wynosiła 3,6 tys. zł. Należności, w tym zaległości, dotyczyły 
nieuiszczonych opłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, opłat z tytułu najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz z tytułu kosztów sądowych. 
W porównaniu do stanu na koniec 2019 r. należności pozostałe do zapłaty oraz zaległości netto były 
na tym samym poziomie. Nie wystąpiły należności przedawnione. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.7, w części 04 – Sąd Najwyższy, 
zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 164 565,0 tys. zł8. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, w związku z nadmiarem posiadanych środków wprowadziła blokady 
wydatków w kwocie 15 562,0 tys. zł9. Ponadto na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych10, 

                                                           
 6  Dz. U. poz. 2507. 
 7  Dz. U. poz. 571, ze zm; dalej: ustawa budżetowa na rok 2020.  
 8  W tym w rozdziale 75102 Naczelne organy sądownictwa 109 661,0 tys. zł, w rozdziale 75312 Uposażenia sędziów 

w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 34 880,0 tys. zł oraz w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego 20 024,0 tys. zł. 

 9  Blokady wydatków wprowadzone zarządzeniami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: nr 120/2020 z 20 października 
2020 r. blokada w kwocie 2030,0 tys. zł w rozdziale 75114 i 3863,0 tys. zł w rozdziale 75312; nr 135/2020 z 18 listopada 
2020 r. blokada 3800,0 tys. zł w rozdziale 75102; nr 140/2020 z 25 listopada 2020 r. blokada 2133,0 tys. zł w rozdziale 
75114; nr 144/2020 z 3 grudnia 2020 r. blokada 228 tys. zł w rozdziale 75114; nr 150/2020 z 16 grudnia 2020 r. blokada 
153,0 tys. zł w rozdziale 75102 i 830,0 tys. zł w rozdziale 75312; nr 157/2020 z 23 grudnia 2020 r. blokada 1134,0 tys. zł 
w rozdziale 75102 i 433,0 tys. zł w rozdziale 75312 oraz nr 159/2020 z 29 grudnia 2020 r. blokada 506,0 tys. zł 
w rozdziale 75102 i 680,0 tys. zł w rozdziale 75114. 

10  Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm. dalej: ustawa o COVID-19. 
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Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zablokowaniu wydatków w części 04 w kwocie 
228,0 tys. zł11. Łączna kwota blokad zmniejszająca plan wydatków wyniosła 15 790,0 tys. zł. 
Stosownie do postanowień art. 177 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, o blokowaniu 
planowanych wydatków niezwłocznie poinformowano Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej, który zmniejszył plan wydatków w części 04. Zmniejszenie planu wydatków wynikało 
m.in. z niewykorzystania środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
w wyniku powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego mniejszej liczby 
sędziów niż planowano i związaną z tym niepełną obsadą stanowisk pracy asystentów oraz 
wakatami na pozostałych stanowiskach administracyjnych. Ponadto, ze względu na utrzymujący 
się stan zagrożenia epidemicznego w 2020 r., ograniczono lub zrezygnowano z części zaplanowanych 
zadań (organizacji konferencji, szkoleń, wyjazdów służbowych sędziów i pracowników), a także 
zmniejszyła się liczba rozpraw, co skutkowało niższymi kosztami postępowań sądowych 
i prokuratorskich oraz obniżeniem wydatków z tytułu zwrotu kosztów i rekompensat dla ławników 
za czas wykonywania czynności w sądzie. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwotę 
zablokowanych wydatków w części 04 przeniósł w całości na rezerwę celową pn. „Rezerwa 
na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”12. 

Wydatki budżetowe w części 04 zostały zrealizowane w kwocie 146 168,1 tys. zł, co stanowiło 98,2% 
planu po zmianach (148 775,0 tys. zł) oraz 104,1% wydatków wykonanych w 2019 r. 
(140 374,7 tys. zł). Wydatki Izby Dyscyplinarnej SN wyniosły 14 268,7 tys. zł i stanowiły 
9,8% wydatków części 04 oraz 98,0% wydatków ID SN w 2019 r. (14 559,4 tys. zł) i 95,4% planu 
po zmianach (14 953,0 tys. zł). 

Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 04 zawarto w załączniku 5.3. do informacji. 

Struktura wydatków według grup ekonomicznych w 2020 r. nie uległa zmianie w porównaniu 
do poprzedniego roku budżetowego. Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 04 wyniosły 112 136,7 tys. zł (97,8% planu 
po zmianach), stanowiły 76,7% wydatków ogółem i były wyższe o 8280,7 tys. zł (8,0%) 
od wykonania w 2019 r. W zrealizowanych wydatkach bieżących SN wydatki Izby Dyscyplinarnej 
SN wyniosły 12 951,8 tys. zł (95,3% planu po zmianach) i były wyższe o 2861,3 tys. zł (28,4%) 
od wykonania w 2019 r.  

Największy udział w wydatkach bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 
które wyniosły 88 521,9 tys. zł, z czego 76 293,9 tys. zł stanowiły wynagrodzenia osobowe 
i 4909,2 tys. zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowiło 99,2% planu po zmianach 
(89 207,0 tys. zł). Wydatki te były wyższe o 8080,1 tys. zł, tj. o 10,0% w porównaniu do wydatków 
na wynagrodzenia zrealizowanych w 2019 r. (80 441,8 tys. zł).  

Wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i sędziów wynikał z: 
- przyznania dodatkowych środków finansowych na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników 

administracji i obsługi, zgodnie z porozumieniem zawartym z pracownikami sądów 
powszechnych; 

- większej liczby obsadzonych etatów w ID SN (dwa etaty dla sędziów, dwa dla asystentów 
oraz siedem dla pracowników administracyjnych); 

- waloryzacji wynagrodzeń sędziów przeprowadzonej na podstawie art. 91 § 1c ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych13.  

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w SN w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 458 osób 
i było wyższe o 11 osób w stosunku do 2019 r.14. Wzrost zatrudnienia nastąpił tylko w Izbie 
Dyscyplinarnej SN z 41 do 52 osób. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w SN (z wyłączeniem ID SN) 
obsadzone były 84 stanowiska sędziowskie (z planowanych 109), a w Izbie Dyscyplinarnej 
13 (z planowanych 16).  
                                                           
11  Decyzja MF/BP2.4143.19.5.2020.BLOK z 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków. 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o COVID-19 wykonanie tego polecenia powierzone zostało Ministrowi Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej. 

12  Decyzja MF/BP4.4143.16.3.2020.RC z 25 grudnia 2020 r. podjęta na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o COVID-19 oraz 
MF/BP4.4143.16.4.2020.RC z 30 grudnia 2020 r. podjęta na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy o COVID-19, a także art. 69 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianach ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). 

13  Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, dalej: ustawa o ustroju sądów powszechnych. 
14  Status zatrudnienia zgodnie z Rb-70: 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (266 osób), 09 

– sędziowie i prokuratorzy (97 osób), 17 – asystenci sędziów i prokuratorów (95 osób). 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w części 04 wyniosło 
14 775 zł i było wyższe od wynagrodzenia w 2019 r. o 944 zł (o 6,8%). Wynagrodzenie to według 
statusu zatrudnienia 09 (sędziowie i prokuratorzy) wyniosło 32 609 zł w rozdziale 75102 Naczelne 
organy sądownictwa i było wyższe od wynagrodzenia w 2019 r. o 3053 zł (o 10,3%). Przeciętne 
wynagrodzenie w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego według 
statusu zatrudnienia 09 wyniosło 36 009 zł i było wyższe od wynagrodzenia w 2019 r. o 4697 zł 
(o 15,0%). W 2020 r. wydatki na nagrody wyniosły 8551,3 tys. zł i były wyższe o 2178,5 tys. zł 
(34,2%) od nagród wypłaconych w 2019 r. (6372,8 tys. zł). Średnia kwota wypłaconych nagród 
w 2020 r. wyniosła 26,7 tys. zł, a w 2019 r. 23,1 tys. zł. W 2020 r. nie wypłacano nagród sędziom. 

W 2020 r. wydatki Sądu Najwyższego na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 277,3 tys. zł, 
w tym 151,1 tys. zł stanowiły wydatki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi 
zadania podstawowe i pomocnicze w SN, a 126,2 tys. zł w Izbie Dyscyplinarnej SN15. Wynagrodzenia 
te wypłacono m.in. biegłym sądowym za sporządzenie opinii psychologicznych i psychiatrycznych 
w postępowaniach sądowych, obrońcom z urzędu i tłumaczom przysięgłym. Zawarte umowy 
nie miały związku z pandemią COVID-19. 

Ponadto, w ramach wydatków bieżących w 2020 r. na zakup usług pozostałych oraz materiałów 
i wyposażenia przeznaczono 15 519,7 tys. zł, na zakup energii elektrycznej 1792,5 tys. zł, na opłaty 
za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 1419,6 tys. zł oraz na zakup usług remontowych 
1009,8 tys. zł.  

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 30 264,4 tys. zł (20,7% wydatków SN 
ogółem) i były wyższe o 9,6% od wydatków tego rodzaju w 2019 r (27 622,2 tys. zł). Wykorzystano 
je głównie na wypłatę uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych 
(29 753,4 tys. zł). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ID SN wyniosły 112,3 tys. zł 
i stanowiły 139,9% wydatków na świadczenia w ID SN w 2019 r. (80,3 tys. zł). Wydatki te dotyczyły 
głównie zwrotu kosztów podróży i rekompensat dla ławników za czas wykonywania czynności 
w sądzie, zwrotu kosztów podróży świadkom biorącym udział w postępowaniach sądowych 
prowadzonych przez Izbę Dyscyplinarną SN oraz wypłat na rzecz biegłych.  

Wydatki majątkowe określone w ustawie budżetowej na rok 2020 w kwocie 3442,0 tys. zł zostały 
zwiększone w ciągu roku budżetowego do 3782,0 tys. zł, tj. o 340,0 tys. zł (w tym o 80,0 tys. zł 
w Izbie Dyscyplinarnej SN). Zmiany zakresu rzeczowego zadań dotyczyły jedynie ID SN (rozdział 
75114). Zrezygnowano z zakupu kopiarki kolorowej i niszczarki wysokonakładowej (planowana 
kwota 30,0 tys. zł), a do planu wprowadzono zakup oprogramowania informatycznego i trzech 
laserowych drukarek wielofunkcyjnych w kwocie 50,0 tys. zł. Ponadto, zwiększenie planu wydatków 
w ID SN dotyczyło zakupu lokali służbowych (wzrost o 60 tys. zł). W rozdziale 75102 zwiększono 
wydatki (bez zmiany zakresu rzeczowego) m.in. dotyczące sprzętu i oprogramowania 
informatycznego (wzrost o 283,0 tys. zł), a zmniejszono planowaną kwotę wydatków m.in. na zakup 
lokali służbowych o 130,0 tys. zł.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3767,0 tys. zł (99,6% planu po zmianach) i były one 
niższe o 5129,5 tys. zł (o 57,7%) od tego rodzaju wydatków poniesionych w 2019 r. (8896,5 tys. zł). 
W zrealizowanych wydatkach majątkowych Sądu Najwyższego wydatki Izby Dyscyplinarnej 
SN wyniosły 1204,6 tys. zł (99,8% planu ID SN po zmianach) i były niższe o 3184,0 tys. zł (72,6%) 
od wykonania w 2019 r. Wydatki majątkowe dotyczyły m.in.: zapewnienia czterech mieszkań 
dla sędziów, tj. dwóch dla sędziów ID SN i dwóch dla pozostałych sędziów (2318,0 tys. zł), 
wyposażenia SN w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, urządzeniami serwerowymi 
i sieciowymi (1361,6 tys. zł) oraz zakupu samochodu dostawczego (87,4 tys. zł). 

Szczegółowym badaniem pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto 
wydatki na łączną kwotę 12 501,0 tys. zł, co stanowiło 8,6 % wydatków części. Doboru próby 
45 dowodów księgowych na kwotę 9769,7 tys. zł dokonano metodą monetarną MUS (metoda 
statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji), 
a w sposób celowy dobrano 59 dowodów księgowych na kwotę 2731,3 tys. zł, w tym 24 dowody 
księgowe Izby Dyscyplinarnej na kwotę 1171,1 tys. zł (8,2% wydatków ID SN). Zbadane dowody 
dotyczyły pozapłacowych wydatków bieżących (9548,0 tys. zł) poniesionych m.in. na dezynfekcję sal 
sądowych w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz wydatków majątkowych (2953,0 tys. zł) 

                                                           
15  Na umowy trwające poniżej 6 miesięcy wydatkowano łącznie 120,2 tys. zł, w tym w rozdziale 75102 – 105,0 tys. zł, 

a w rozdziale 75114 – 15,2 tys. zł. Na umowy trwające powyżej 6 miesięcy wydatkowano łącznie 157,1 tys. zł, w tym 
w rozdziale 75102 – 46,0 tys. zł, a w rozdziale 75114 – 111,1 tys. zł. 
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poniesionych na zakup mieszkań dla sędziów, zakup sprzętu informatycznego oraz samochodu 
dostawczego. Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatków dokonywano w granicach kwot 
określonych w planie finansowym Sądu Najwyższego (w tym w planie finansowym Izby 
Dyscyplinarnej SN) na zakupy i usługi służące realizacji zadań Sądu. W badanej próbie nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności powodujących konieczność zapłacenia odsetek.  

Analiza czterech zamówień publicznych pod kątem prawidłowości ich udzielenia oraz wyłączenia 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych16, nie wykazała 
nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
komputerowego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego; zamówienie na 
przeprowadzenie dezynfekcji sal sądowych zostało udzielone na podstawie art. 6 ust.1 ustawy 
o COVID-19, zakupu mieszkań służbowych dokonano na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. i ustawy Pzp, 
a zakup samochodu dostawczego został zrealizowany zgodnie z zasadami określonymi w piśmie 
Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie uzyskiwania trzech ofert, gdy 
wartość zamówienia wynosi więcej niż 10,0 tys. zł brutto a mniej niż 30,0 tys. euro netto17. 
Analizowane zamówienia zostały zrealizowane i rozliczone w 2020 r. 

Zobowiązania w części 04 na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 7086,7 tys. zł (w tym zobowiązania Izby 
Dyscyplinarnej 738,9,0 tys. zł) i były wyższe od kwoty zobowiązań na koniec 2019 r. (6563,1 tys. zł.) 
o 523,6 tys. zł (o 8,0%). Dotyczyły one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz z pochodnymi (5763,9 tys. zł) oraz zakupu usług (896,1 tys. zł) i energii (286,6 tys. zł). 
Zobowiązania wymagalne nie występowały. Nie było również przypadków zapłaty odsetek 
od nieterminowych płatności. Na koniec 2020 r. w części 04 nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego sprawowała nadzór i kontrolę nad całością gospodarki 
finansowej w części 04 w 2020 r. zgodnie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, m.in. 
poprzez sporządzanie bieżących analiz dotyczących stopnia realizacji zadań finansowanych 
z budżetu państwa, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz zaangażowania 
środków zaplanowanych na wydatki. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonywano zmian 
w planie w ujęciu rzeczowo-finansowym oraz blokad, a także sporządzano kwartalne sprawozdania 
z realizacji budżetu, które były przedkładane do zatwierdzenia przez Kolegium Sądu Najwyższego. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjęła działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK 
po kontroli P/20/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. dotyczących obciążania pracowników 
SN kosztami korzystania z miejsc parkingowych wynajętych od Towing sp. z o.o. oraz zwrotu 
sędziom delegowanym kosztów zamieszkania w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni zamieszkania w miejscu delegowania w danym miesiącu.  

W dniu 18 września 2020 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wydała zarządzenie nr 102/2020 
w sprawie zasad przydzielania miejsc parkingowych, w którym przyjęto, że korzystanie z tych miejsc 
przez pracowników, sędziów SN oraz sędziów delegowanych do SN będzie odbywało się na 
podstawie umowy najmu. W zarządzeniu nr 153/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustalono miesięczny 
czynsz na kwotę 100 zł za jedno miejsce postojowe. Przyjęta stawka obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.  

W odniesieniu do drugiego wniosku NIK, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła do Ministra 
Sprawiedliwości z wnioskiem18 o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany 
aktualnego brzemienia art. 77 § 6 pkt 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych przez ustalenie 
w jego treści jednoznacznych kryteriów w zakresie realizacji uprawnień przysługujących sędziemu 
delegowanemu. W 2021 r. sędziemu delegowanemu zapewniono zakwaterowanie w jednym z lokali 
służbowych SN. 
  

                                                           
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.; obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.; dalej: ustawa Pzp. 
17  Pismo nr KPP-156/2018 z dnia 20 marca 2018 r. 
18  Znak PPI-0131-1981/20 z 10 czerwca 2020 r. 
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3.3.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2020 r. dysponenta części 04   
– Sąd Najwyższy, które obejmowały także dane dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
(ID SN nie prowadziła odrębnych ksiąg rachunkowych i nie sporządzała sprawozdań budżetowych): 
- 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 sporządzania objęto sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2020 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. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dysponenta części 04 – Sąd Najwyższy w dniach 
od 12 stycznia do 2 kwietnia 2021 r. W dniu 15 kwietnia 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała 
do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wystąpienie pokontrolne, w którym z uwagi 
na niestwierdzenie nieprawidłowości, nie sformułowała wniosków pokontrolnych. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 04 – SĄD NAJWYŻSZY 

Oceny wykonania budżetu w części 04 – Sąd Najwyższy dokonano stosując kryteria19 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w „Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku”20. 

Dochody (D)21:    445,9 tys. zł 

Wydatki (W):      146 168,1 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     146 168,1 tys. zł 

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

Nieprawidłowości w wydatkach:    nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   5 

Łączna ocena wydatków ŁO22:    5 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna  

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

                                                           
19  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
20  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
21  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa 

nie są badane dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza), nie dokonuje się oceny cząstkowej 
dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

22  ŁO = Ow x Ww. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 04 – SĄD NAJWYŻSZY 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem w części 04: 2999,9 367,0 445,9 14,9 121,5 

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

2986,8 354,0 430,3 14,4 121,6 

1.1 Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa 2975,2 343,0 416,1 14,0 121,3 

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 

11,0 11,0 17,1 155,5 155,5 

1.1.2 
§ 0700 Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek 
udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie 
ich potrzeb mieszkaniowych 

261,3 159,0 209,0 80,0 131,4 

1.1.3 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

39,4 53,0 48,5 123,1 91,5 

1.1.4 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41,5 39,0 41,0 98,8 105,1 

1.1.5 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2547,0 51,0 60,8 2,4 119,2 

1.1.6 
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 44,9 0,0 1,1 2,4 - 

1.1.7 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,1 30,0 38,6 128,2 128,7 

2.1 Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego 11,6 11,0 14,2 122,4 129,1 

2.1.1 
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z 
tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 

1,1 4,0 4,1 372,7 102,5 

2.1.2 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7,4 5,0 5,5 74,3 110,0 

2.1.3 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

2.1.4 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,9 2,0 4,6 158,6 230,0 

3 Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 13,1 13,0 15,6 119,1 120,0 

3.1 Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie 
spoczynku oraz uposażenia rodzinne 13,1 13,0 15,6 119,1 120,0 

3.1.1 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 13,1 13,0 15,6 119,1 120,0 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 04 – SĄD NAJWYŻSZY 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem w części 04: 140 374,7 164 565,0 148 775,0 146 168,1 104,1 88,8 98,2 

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

113 356,1 129 685,0 119 021,0 116 414,7 103,0 89,8 97,8 

1.1.  Rozdział 75102 Naczelne organy 
sądownictwa 98 796,7 109 661,0 104 068,0 102 146,0 103,4 93,1 98,2 

1.1.1 § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 220,1 139,0 149,0 128,8 58,5 92,7 86,4 

1.1.2 § 3030 Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych 78,8 182,0 103,0 93,6 118,8 51,4 90,9 

1.1.3 § 3250 Stypendia różne 224,4 205,0 205,0 176,3 78,6 86,0 86,0 

1.1.4 § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 0,0 17 456,0 18 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 32 145,1 34 335,0 35 856,0 35 845,3 111,5 104,4 100,0 

1.1.6 
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe 
sędziów, i prokuratorów oraz asesorów 
i aplikantów 

31 442,6 37 056,0 31 056,0 30 889,0 98,2 83,4 99,5 

1.1.7 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 3 661,0 5 145,0 4 440,0 4 439,3 121,3 86,3 100,0 

1.1.8 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 5 079,7 6 107,0 6 037,0 5 739,8 113,0 94,0 95,1 

1.1.9 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 586,2 627,0 697,0 682,2 116,4 108,8 97,9 

1.1.10 § 4140 Wpłaty na PFRON 306,2 0,0 384,0 325,1 106,2 - 84,7 

1.1.11 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 312,7 392,0 176,0 151,1 48,3 38,5 85,9 

1.1.12 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 5 058,4 0,0 0,0 5 461,1 108,0 - - 

1.1.13 § 4220 Zakup środków żywności 162,3 0,0 0,0 143,3 88,3 - - 

1.1.14 § 4240 Zakup środków dydaktycznych 
i książek 178,8 241,0 131,0 108,8 60,9 45,1 83,1 

1.1.15 § 4260 Zakup energii 1 396,3 0,0 0,0 1 676,8 120,1 - - 

1.1.16 § 4270 Zakup usług remontowych 1 066,9 1 447,0 1 129,0 969,9 90,9 67,0 85,9 

1.1.17 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 26,4 0,0 0,0 7,1 26,9 - - 

1.1.18 § 4300 Zakup usług pozostałych 8 329,2 0,0 0,0 8 839,9 106,1 - - 

1.1.19 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 216,6 0,0 0,0 237,0 109,4 - - 

1.1.20 § 4380 Zakup usług obemujących 
tłumaczenia 78,1 0,0 0,0 118,3 151,5 - - 
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Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.21 § 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5,7 0,0 0,0 14,5 254,4 - - 

1.1.22 
§ 4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

1 326,0 0,0 0,0 1 311,6 - - - 

1.1.23 § 4410 Podróże służbowe krajowe 607,7 851,0 664,0 536,1 88,2 63,0 80,7 

1.1.24 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 130,8 162,0 43,0 31,2 23,9 19,3 72,6 

1.1.25 § 4430 Różne opłaty i składki 57,8 75,0 72,0 70,3 121,6 93,7 97,6 

1.1.26 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 568,1 781,0 708,0 707,8 124,6 90,6 100,0 

1.1.27 
§ 4450 Udzielone pożyczki na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
sędziów i prokuratorów 

0,0 885,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

1.1.28 § 4480 Podatek od nieruchomości 150,6 164,0 161,0 153,2 101,7 93,4 95,2 

1.1.29 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 35,4 49,0 27,0 18,1 51,1 36,9 67,0 

1.1.30 § 4590 Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób fizycznych 4,5 10,0 10,0 4,0 0,0 40,0 40,0 

1.1.31 § 4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 644,1 777,0 752,0 574,2 89,1 73,9 76,4 

1.1.32 

§ 4690 Składki do organizacji 
międzynarodowych, w których 
uczestnictwo związane jest 
z członkostwem w UE 

8,7 10,0 10,0 8,6 98,9 86,0 86,0 

1.1.33 
§ 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

179,6 250,0 136,0 121,3 67,5 48,5 89,2 

1.1.34 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 146,7 150,0 301,0 298,4 203,4 198,9 99,1 

1.1.35 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 4 361,2 2 165,0 2 274,0 2 264,0 51,9 104,6 99,6 

1.2 Rozdział 75114 Działalność Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego  14 559,4 20 024,0 14 953,0 14 268,7 98,0 71,3 95,4 

1.2.1 § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 11,2 34,0 42,0 36,6 326,8 107,6 87,1 

1.2.2 § 3030 Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych 69,1 192,0 107,0 75,7 109,6 39,4 70,7 

1.2.3 § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 0,0 4 147,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 176,9 4 775,0 4 705,0 4 652,9 146,5 97,4 98,9 

1.2.5 
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe 
sędziów, i prokuratorów oraz asesorów 
i aplikantów 

3 678,6 6 197,0 4 949,0 4 906,7 133,4 79,2 99,1 

1.2.6 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 83,9 861,0 470,0 469,9 560,1 54,6 100,0 

1.2.7 § 4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 515,1 990,0 870,0 784,8 152,4 79,3 90,2 

1.2.8 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Solidarnościowy 72,7 147,0 127,0 112,0 154,1 76,2 88,2 
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Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.9 § 4140 Wpłaty na PFRON 42,4 0,0 61,0 59,8 141,0 - 98,0 

1.2.10 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27,1 95,0 151,0 126,2 465,7 132,8 83,6 

1.2.11 § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 1 425,0 0,0 0,0 785,0 55,1 - - 

1.2.12 § 4220 Zakup środków żywności 12,7 0,0 0,0 20,6 162,2 - - 

1.2.13 § 4240 Zakup środków, dydaktycznych i 
książek 7,6 43,0 13,0 7,3 96,1 17,0 56,2 

1.2.14 § 4260 Zakup energii 63,3 0,0 0,0 115,7 182,8 - - 

1.2.15 § 4270 Zakup usług remontowych 107,8 226,0 86,0 39,9 37,0 17,7 46,4 

1.2.16 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 2,4 0,0 0,0 3,9 162,5 - - 

1.2.17 § 4300 Zakup usług pozostałych 446,4 0,0 0,0 433,7 97,2 - - 

1.2.18 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 7,2 0,0 0,0 12,0 166,7 - - 

1.2.19 § 4380 Zakup usług obemujących 
tłumaczenia 16,4 0,0 0,0 6,7 40,9 - - 

1.2.20 § 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1,5 0,0 0,0 0,9 60,0 - - 

1.2.21 
§ 4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

146,4 0,0 0,0 108,0 73,8 - - 

1.2.22 § 4410 Podróże służbowe krajowe 130,5 298,0 169,0 137,2 105,1 46,0 81,2 

1.2.23 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,0 72,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

1.2.24 § 4430 Różne opłaty i składki 10,4 29,0 17,0 13,0 125,0 44,8 76,5 

1.2.25 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 52,0 104,0 89,0 81,9 157,5 78,8 92,0 

1.2.26 
§ 4450 Udzielone pożyczki na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
sędziów i prokuratorów 

0,0 364,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

1.2.27 § 4480 Podatek od nieruchomości 7,3 11,0 11,0 10,1 138,4 91,8 91,8 

1.2.28 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego 1,2 5,0 5,0 1,2 100,0 24,0 24,0 

1.2.29 § 4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 46,7 193,0 73,0 45,9 98,3 23,8 62,9 

1.2.30 
§ 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

9,0 114,0 37,0 16,5 183,3 14,5 44,6 
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Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.31 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 14,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.2.32 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 4 374,6 1 127,0 1 207,0 1 204,6 27,5 106,9 99,8 

2 Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenie 
społeczne 27 018,6 34 880,0 29 754,0 29 753,4 110,1 85,3 100,0 

2.1 
Rozdział 75312 Uposażenia sędziów 
w stanie spoczynku oraz uposażenia 
rodzinne 

27 018,6 34 880,0 29 754,0 29 753,4 110,1 85,3 100,0 

2.1.1 § 3110 Świadczenia społeczne 27 018,6 34 880,0 29 754,0 29 753,4 110,1 85,3 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 04 – SĄD NAJWYŻSZY 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego 
przez NIK. 
1)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2020 poz. 1564). 
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg   
Rb-701) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 

pełnozatrudnio
nego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg   
Rb-701) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud
nionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem w części 04 
wg statusu zatrudnienia2): 

447,0 74 188,2 13 831 458,0 81 203,1 14 775 106,8 

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

447,0 74 188,2 13 831 458,0 81 203,1 14 775 106,8 

1. 
Rozdział 75102 
Naczelne organy 
sądownictwa 

406,0 67 249,7 13 803 406,0 71 173,6 14 609 105,8 

1.1. 

01 - osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń  

230,0 24 111,6 8 736 236,0 26 551,8 9 376 107,3 

1.2. 09 - sędziowie 
i prokuratorzy 94,0 33 339,4 29 556 85,0 33 261,0 32 609 110,3 

1.3. 
17 - asystenci 
sędziów 
i prokuratorów 

82,0 9 797,7 9 957 85,0 11 360,8 11 138 111,9 

2. 

Rozdział 75114 
Działalność Izby 
Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego 

41,0 6 939,5 14 105 52,0 10 029,5 16 073 114,0 

2.1. 

01 - osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń  

23,0 2 534,1 9 182 30,0 3 807,8 10 577 115,2 

2.2. 09 - sędziowie 
i prokuratorzy 10,0 3 757,4 31 312 12,0 5 185,3 36 009 115,0 

2.3. 
17 - asystenci 
sędziów 
i prokuratorów 

8,0 648,0 6 750 10,0 1 036,5 8 638 128,0 
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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, Funduszy i Polityki Regionalnej 
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. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu 
13. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
14. Biblioteka Sejmowa 
15. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
16. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
17. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
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