
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Sądu Rejonowego w Żyrardowie

z 13 października 2022 r.

My,  sędziowie  Sądu  Rejonowego  w  Żyrardowie,  mając  na  uwadze  zapisaną  w
Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej  zasadę  trójpodziału  władzy,  sprzeciwiamy  się
projektowi  ustawy okołobudżetowej  na rok  2023,  który  w art.  5  przewiduje  przyjęcie  za
podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w roku 2023 kwoty 5 444,42 zł. Jest to realne
obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa
zasada odniesienia  wysokości  wynagrodzenia  sędziów do przeciętnych  wynagrodzeń w II
kwartale poprzedniego roku. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2022
r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r . wyniosło 6 156,25 zł.  Zgodnie z
treścią  normy  art.  178  ust.  2  Konstytucji,  sędziom  zapewnia  się  warunki  pracy  i
wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi obowiązków. Sędziowie są
jedyną grupą zawodową, o której  w tym względzie  mówią przepisy rangi  konstytucyjnej.
Jeżeli  ustawa  okołobudżetowa  na  2023  rok  zostanie  uchwalona  w kształcie  przyjętym w
projekcie, wynagrodzenia brutto sędziów realnie spadną o 5% w stosunku do 2022 roku i o
16% w stosunku do 2020 roku. Podkreślić należy, że poza wynagrodzeniem sędziowie nie
otrzymują z tytułu pełnionej  służby żadnych premii  czy nagród i  co do zasady nie mogą
podejmować dodatkowego zatrudnienia. 

Co  równie  istotne,  od  wysokości  wynagrodzeń  sędziów  zależą  zarobki  asesorów
sądowych, referendarzy sądowych. Referendarze sądowi wykonują ważne zadania z zakresu
ochrony prawnej, przez co zajmują zbliżoną pozycję zawodową i w zaistniałej sytuacji ich
praca  zasługuje  na godne wynagrodzenie.  Z aprobatą  przyjmujemy postulat  wynikający  z
pisma Ministra Finansów z 16 września 2022 roku dotyczący niwelowania rozwarstwienia
płac  pomiędzy  grupą  orzeczniczą  a  pozostałą  kadrą  sądów  i  domagamy  się  znaczącego
podwyższenia wynagrodzeń pracowników sądów. Popieramy żądania płacowe pracowników
sekretariatów oraz kuratorów sądowych. 

W przedmiocie godnego wynagrodzenia sędziów w wyroku z 12 grudnia 2012r. w
sprawie o sygn. akt K 1/12 wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, że: 

1) wynagrodzenie  sędziów  powinno  być  kształtowane  w  sposób  wykluczający
jakąkolwiek uznaniowość,

2) wysokość  wynagrodzenia  sędziego,  w  tym  rozpoczynającego  karierę  sędziego  w
sądzie  rejonowym,  powinna  znacząco  przewyższać  wysokość  przeciętnego
wynagrodzenia w sferze budżetowej, 

3) wynagrodzenia  sędziów powinny w dłuższym okresie  czasu  wykazywać tendencję
wzrostową nie mniejszą niż przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej, 

4) niedopuszczalne  jest  obniżenie  w  drodze  normatywnej  nominalnej  wysokości
wynagrodzenia  sędziów,  z  wyjątkiem  sytuacji,  o  której  mowa  w  art.  216  ust.  5
Konstytucji (przekroczenia konstytucyjnego limitu zadłużenia).
Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2023 narusza te warunki poprzez: 

1) wprowadzenie uznaniowej (przyjętej przez władzę wykonawczą składającą projekt
ustawy) podstawy ustalania wynagrodzenia,

2) wprowadzenie  realnego  obniżenia  wynagrodzeń  sędziowskich  w  stosunku  do
wynagrodzenia  ustalonego  zgodnie  z  ustawami  regulującymi  ustrój  sądów
powszechnych i wynagrodzenie sędziów, 

3) nie zachowanie zasady podwyższonej ochrony wynagrodzeń sędziowskich,



4) wprowadzenie  zmian  w  zasadach  wynagradzania  sędziów  w  ustawach
okołobudżetowych  w  kolejnych  trzech  latach,  zatem  obniżenie  wynagrodzeń
sędziowskich ma charakter trwały, a nie czasowy. 

Proponowana  regulacja  nie  jest  uzasadniona  merytorycznie  ani  ekonomicznie.
Ponadto  pragniemy  wskazać,  że  w  2022  roku  podwyżki  wynagrodzenia  otrzymali
przedstawiciele  władzy  wykonawczej  i  ustawodawczej.  Tymczasem  na  skutek
zaproponowanych  rozwiązań,  z  powodu  bardzo  wysokiej  inflacji  wynagrodzenia
sędziów jako jedynej grupy zawodowej ulegną realnemu obniżeniu.  

Stanowczo  sprzeciwiamy  się  naruszeniu  normy zawartej  w  art.  91  §  1  c  u.s.p.1 i
domagamy  się  przywrócenia  jej  stosowania.  Zastrzegamy  jednocześnie  sobie  prawo  do
podejmowania  działań  prawnych,  mających  na  celu  wyegzekwowanie  przestrzegania
mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich. 

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie do opublikowania uchwały
na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żyrardowie, przesłania jej odpisów Prezydentowi
RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości,
Ministrowi Finansów, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Prezesowi Sądu Okręgowego
w Płocku oraz stowarzyszeniom sędziowskim i prokuratorskim. 

1 Art. 91 §1 c. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2072 z późn. zm.) Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne
wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53,
252, 568, 1222 i 1578), z zastrzeżeniem § 1d. § 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest
niższe  od przeciętnego  wynagrodzenia  ogłoszonego  za  drugi  kwartał  roku  poprzedzającego  -  przyjmuje  się
podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.


