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  Szanowny Panie Ministrze  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał od Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów (dalej: OSAS) pismo zawierające 

postulat podwyższenia wynagrodzeń dla asystentów sędziów, który skierowany został 

do Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik został również poinformowany, że Stowarzyszenie 

wezwało Ministra Sprawiedliwości do podjęcia prac legislacyjnych mających na celu 

wprowadzenie nowych przepisów ustalających zasadnicze wynagrodzenie asystentów 

sędziów. Według Zastępcy Przewodniczącego Zarządu OSAS zarówno minimalne,  

jak i maksymalne wynagrodzenie asystenckie powinno zostać zauważalnie podwyższone  

i podobnie jak wynagrodzenie referendarzy sądowych procentowo powiązane z pułapem 

wynagrodzenia sędziowskiego. Asystenci uznali również, że wynagrodzenia urzędników 

sądowych, asystentów sędziów oraz pracowników obsługi wymiaru sprawiedliwości  

są bardzo niskie, a tego stanu rzeczy nie można uzasadniać nieustającym kryzysem i trudną 

sytuacją budżetową. 

Należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 11 lutego 

2015 r. o sygn. akt P 44/13, postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2015 r. o sygn. akt P 7/15 

oraz w postanowieniu z dnia 2 czerwca 2015 r. o sygn. akt  P 52/15 wskazał, że wieloletni 

brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądownictwa jest niepokojący z punktu 
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widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. Nadto, w dniu 28 kwietnia 2015 r. 

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, w którym wskazał na konieczność pojęcia 

działań ustawodawczych dotyczących waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów  

(sygn. akt S 4/15).  

W uzasadnieniu tego postanowienia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że osoby 

zatrudnione w sferze budżetowej są objęte konstytucyjnymi gwarancjami wynikającymi  

z zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady równości 

oraz ochrony praw majątkowych, w konsekwencji „ustawodawca przy podejmowaniu 

decyzji o zasadach kształtowania wynagrodzeń w sferze budżetowej jest zobowiązany do 

przestrzegania postanowień ustawy zasadniczej oraz wnikliwego rozważenia, czy przyjęte 

przez niego rozwiązania są optymalne i właściwie rozkładają ciężar prowadzonych reform 

społecznych i gospodarczych. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, gdy jego 

rozstrzygnięcia mają dotyczyć tylko niektórych kategorii pracowników sfery budżetowej 

oraz pogarszają ich sytuację osobistą i ekonomiczną w sposób względnie trwały  

(na wiele lat). W tego typu sytuacjach wystarczającym uzasadnieniem dla 

podejmowanych rozwiązań nie może być jedynie ogólnikowe powołanie się na trudną 

sytuację budżetową, ponieważ równowaga finansów publicznych jest tylko jedną  

z ważnych wartości konstytucyjnych (…)”. 

Z uwagi na powyższe oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnie 

funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości stanowiącego zasadniczą gwarancję realizacji 

konstytucyjnego prawa dostępu do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), działając na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra  

z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika, czy skierowany do Sejmu projekt budżetu 

na 2016 r. przewiduje wzrost wynagrodzeń dla asystentów sędziów oraz czy zostały podjęte 

inne działania mające na celu poprawę ich sytuacji. 

 

      Z poważaniem  

Podpis na oryginale 


