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W dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2021 r. - trama z Sejmu RP do Senaty RP ustawa z 
dnia 17 listopada 2021 r. o szczeg61nych rozwiqzaniach stuzqcych realizacji ustawy 
budzetowej na rok 2022, otrzymujqc w Senacie druk nr 570, w zwiqzku z czym 
prawdopodobnie b~dzie ona procedowana na najblizszym posiedzeniu Senatu. 

Ustawa ta zawiera m.in. przepisy odnoszqce si~ do wynagrodzenia os6b zajmujqcych 
stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, Sqdzie Najwyzszym, sqdach powszechnych oraz w 
Proku ratu rze. 

Osoby wymienione w tych organach sq wymienione w artykutach: 
Art. 7.1 - s~dziowie Trybunatu Konstytucyjnego, 
Art. 8.1 - s~dziowie sqd6w powszechnych, 
Art. 9 1- s~dziowie Sqdu Najwyzszego, 
Art. 10.1- prokuratorzy. 
Ustawa stanowi ze za podstaw~ wynagrodzenia tych os6b przyjmuje si~ przeci~tne 

wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogtoszone w komunikacie Prezesa Gt6wnego 
Urz~du Statystycznego, zwi~kszone o 26 zt. czyli podstawa ta wynosHa by 5050,48 zt. 

Kierujqc zatem niniejsze pismo zwracam uwag~ na to, ze po raz drugi z rz~du (w 
kolejnym roku kalendarzowym), uchwalajqc tzw. ustaw~ okotobudzetowq - narusza si~ 
przepisy innych ustaw, tj. art.: 
- 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157 z 

2016 r.), 
- 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sqdzie Najwyzszym (Dz. U. poz. 1904 z 2021 r.) 

oraz 
- 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 

2072 z 2020 r.). · 
W · przytoczonych przepisach stanowi si~, ze podstaw~ ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego s~dziego w danym roku stanowi przeci~tne wynagrodzenie w drugim kwartale 
roku poprzedniego, ogtaszane w Dzienniku Urz~dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski" przez Prezesa Gt6wnego Urz~du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych. 



W SWietle przytoczonych wyze] przepiSOW - podstawq ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego s~dziego Trybuna+u Konstytucyjnego, s~dziego Sqdu Najwyzszego i s~dziego 
sqdu powszechnego w 2022 r. stanowic powinno przeci~tne wynagrodzenie w drugim 
kwartale 2021 r., nie zas z 2020 r., chocby nawet powi~kszone o 26 zt. 

Zaakceptowanie przez Senat RP stanowiska Sejmu RP w sprawie wynagrodzen 
polskich s~dziow s~dziow potwierdza+o by dalszq erozj~ polskiego porzqdku prawnego, w 
tym takze deprecjacj~ pozycji s~dziow, o jakich mowa wyzej . 

Wskazac nalezy, ze w akcie zasadniczym, jakim jest Konstytucja RP - uchwalono, ze 
zapewnia si~ s~dziom wynagrodzenie odpowiadajqce godnosci urz~du oraz zakresowi ich 
obowiqzkow. Jest to w naszym panstwie jedyna grupa, o kt6rej wynagrodzeniu stanowi 
Konstytucja. Posrednio wi~c procedowana ustawa narusza takZe art. 178 ust. 2 Konstytucji 
w zwiqzku z art. 64 ust. 1 i 2 tego aktu prawnego. 

W 2021 r. miaty miejsce bardzo znaczqce, wielotysi~czne podwyzki wynagrodzen 
parlamentarzystow, cz+onk6w rzqdu, czy os6b spetniajqcych wazne funkcje w panstwie. 
Otworzono drog~ prawnq do wieloprocentowego wzrostu wynagrodzen organ6w 
samorzqdowych. Podwyzki zapowiedziano w armii, kt6rej liczebnosc jest okoto 10-krotnie 
wi~ksza niz srodowiska s~dziowskiego, czy tez w stuzbach mundurowych. 

Zamiast wi~c podwyzszac s~dziom podstaw~ wynagrodzenia o kwot~ 26 zt, o czym 
mowa w ustawie okotobudzetowej - nalezy po prostu postqpic zgodnie z przepisami 
prawa. Zapis ustawowy w tej materii w ustawie okolobudi:etowej wydaje si~ 
swoistym policzkiem dla stanu s~dziowskiego (s~dziowskiej slui:by), z kt6rym 
wtadza ustawodawcza (za wyjqtkiem Senatu RP obecnej kadencji) i wykonawcza prowadzq 
od lat walk~, co potwierdzajq r6zne organa Unii Europejskiej, jak tez np. Europejska 
Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Tak tez zapewne b~dzie on 
oceniany przez srodowisko s~dziowskie i nie tylko. 

Nie Sq mi znane stanowiska wyrazane przez kluby poselskie, zwtaszcza zas 
stanowiska w odniesieniu do wynagrodzen s~dziowskich, o czym mowa w ustawie 
okotobudzetowej. Za przyj~ciem ustawy okotobudzetowej gtosowato 230 post6w, przy 205 
sprzeciwiajqcych si~ (nikt nie wstrzyma+ si~ od g+osowania). 

Jestem radcq prawnym w stanie zawodowego juz spoczynku (Pesel 41), jednakze 
aktywnym obserwatorem sceny politycznej. Jestem takze wyborcq Pana Marsza+ka, na 
kt6rego dwukrotnie juz oddawa+em gtos w wyborach parlamentarnych. 

Wyrazam przypuszczenie, ze podejmie Pan Marszatek dziatania w celu uchwalenia 
ustawy okotobudzetowej w ksztakie zgodnym z prawem, takZe w odniesieniu do 
wynagrodzen s~dziowskich. 

do wiadomosci: 
Prezes Trybunalu Konstytucyjnego 
Pierwszy Prezes Sqdu Najwyiszego 
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