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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że wpłynęło do mnie wystąpienie Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrudniania w sądach pracowników 

tymczasowych.

Sprawa ta, na podstawie wcześniej kierowanych wniosków przez „Solidarność”, była 

już przedmiotem moich wystąpień do Ministra Sprawiedliwości (z 11 września 2012 r. oraz 

28 lutego 2013 r.). Z otrzymanych w tej sprawie odpowiedzi wynikało, że problem zostanie 

wyeliminowany w niedługim czasie po wejściu w życie planowanych regulacji prawnych, 

dotyczących w szczególności uchylenia obowiązku ukończenia wyższych studiów przez już 

zatrudnionych urzędników sądów i prokuratury oraz obniżenia wymagań przy ubieganiu się

0 stanowisko asystenta sędziego. Z posiadanych informacji wynika, że wprowadzenie w 

życie powyższych rozwiązań nie ograniczyło jednak skali zatrudniania w sądach 

powszechnych pracowników tymczasowych w celu powierzenia im czynności 

zarezerwowanych dla urzędników i asystentów sędziów.

W świetle przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów

1 prokuratury Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 ze zm.) czynności służbowe w sądach 

powinny być wykonywane w moim przekonaniu przez pracowników administracji sądowej, 

a korzystanie z rozwiązań ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 ze zm.) może odbywać się na zasadach 

wyjątkowych, a ponadto znajdować odpowiednie uzasadnienie.

Uważam, że uzasadnienia tego nie mogą stanowić występujące w sądach niedobory 

etatowe i związany z tym zakaz planowania dodatkowych etatów w powyższych grupach
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zawodowych. Przykładowo można wskazać, że tylko w apelacji warszawskiej potrzeby 

zgłoszone na 2015 r. -przez sądy obejmowały 15 etatów referendarzy sądowych, 479 etatów 

urzędników i 148 etatów asystentów sędziego. Ponieważ nie doszło do zaspokojenia tych 

potrzeb, w większości jednostek apelacji warszawskiej ogłoszone zostały przetargi na 

świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz sądu w 2015 r.

W mojej ocenie praktyka wykorzystywania pracowników tymczasowych w celu 

powierzenia im czynności zarezerwowanych dla urzędników i asystentów sędziów nie może 

być zaakceptowana, gdyż, poprzez pominięcie wymogów przewidzianych przepisami 

ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy z dnia 10 maja 2001 r. ~ Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r., poz. 427 ze zm.), prowadzi do obniżenia 

rangi i powagi wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się także, że taka praktyka może nasuwać 

wątpliwości konstytucyjne (art. 60 Konstytucji RP).

Z tego względu, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648), zwracam się do Pana 

Ministra z prośbą o przedstawienie informacji o zakresie wykorzystywania pracy 

świadczonej przez pracowników tymczasowych przez sądy powszechne w 2015 r. oraz 

o planowanych działaniach, zmierzających do wyeliminowania tego problemu.


