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Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jerzego Fedorowicza i Bogdana Klicha złożone
podczas 72. posiedzenia Senatu w dniu 1 lutego 2019 r. o nr BPS/043-72-2056/19, uprzejmie
przedstawiam następujące stanowisko.
Obecny Minister Sprawiedliwości jest świadomy poziomu wynagrodzeń otrzymywanych
przez pracowników sądów, dlatego też, w miarę możliwości budżetowych, od 2016 r. podejmuje
działania mające na celu ich podwyższenie. Przy czym podkreślenia wymaga, że w okresie rządów
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, tj. do 2015 r., wynagrodzenia
w państwowej sferze budżetowej, w tym wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych,
z

wyłączeniem

sędziów

i

referendarzy

sądowych

oraz

nauczycieli,

były

„zamrażane”,

Sprawiedliwości

zmierzającym

czyli utrzymywane przez kilka lat na tym samym poziomie.
Dzięki

intensywnym działaniom obecnego Ministra

do poprawy sytuacji płacowej pracowników sądownictwa, w ustawie budżetowej na 2016 r. zostały
zabezpieczone środki na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów sędziów,
urzędników oraz pozostałych pracowników sądów o ponad 10%, a w grupie kuratorów o 5,5%.
Proces wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów kontynuowany był w 2017 roku. Zgodnie
z

ustawą

budżetową

na

2017

r.

fundusz

wynagrodzeń

dla

pracowników

sądów

w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. wzrósł o 1,3%, podobnie jak miało to miejsce w całej
sferze budżetowej.
Przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2018 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%, jednak ponownie dzięki staraniom Ministra
Sprawiedliwości wydatki na wynagrodzenia dla pracowników sądów wzrosły o 2%.
Odnosząc się do kwestii związanych z podwyższeniem poziomu wynagrodzeń w 2019 r.
informuję, że na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej został określony na poziomie 102,3%. Minister Sprawiedliwości, mając świadomość
powyższych uwarunkowań, przyjął jednak założenie zwiększenia poziomu wynagrodzeń (wraz

z pochodnymi) kuratorów, asystentów, urzędników, pozostałych pracowników sądów powszechnych
oraz specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów łącznie o 5%. Uchwalona w dniu
16 stycznia br. ustawa budżetowa na 2019 rok (Dz.U. poz. 198). zabezpiecza podwyższenie wydatków
na wynagrodzenia na ww. poziomie.
Widoczne jest więc, że wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów od 2016 r.
konsekwentnie wzrastają i to w stopniu wyższym niż przyjęty dla sfery budżetowej (jedynie w roku
2017 wzrost nastąpił o wskaźnik przyjęty dla sfery budżetowej).
Dzięki działaniom Ministra Sprawiedliwości, od roku 2016 do roku 2019, łączny wzrost
wydatków na wynagrodzenia asystentów sędziów, urzędników, kuratorów zawodowych, pozostałych
pracowników sądów oraz specjalistów OZSS wyniósł prawie 300 mln zł, co z kwotą pochodnych
od ww. wynagrodzeń, łącznie stanowi 407 mln zł dodatkowo przeznaczonych z budżetu państwa
na ten cel.
Przedstawiając powyższe wskazuję również, że poza staraniami Ministra Sprawiedliwości
o pozyskanie podczas prac nad kolejnymi ustawami budżetowymi dodatkowych środków
na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów, corocznie, na etapie realizacji ustawy
budżetowej, środki na wynagrodzenia zwiększane są o niewykorzystane wydatki wynikające
np. z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz inne oszczędności – z przeznaczeniem
na wypłatę niestałych składników wynagrodzeń.
Przykładowo, w roku 2018 z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomiędzy
apelacje zostały rozdysponowane ponad 33 mln zł z przeznaczeniem na nagrody i dodatki specjalne
dla pracowników sądów.
Następnie decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. dokonano
zwiększenia planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej kwocie ponad 33 mln zł,
z przeznaczeniem na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody związane z realizacją zadań w roku
2018 w grupie urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. dokonano kolejnego zwiększenia
planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej kwocie ponad 62 mln zł, z przeznaczeniem
na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody związane z realizacją zadań w IV kwartale 2018 r.
w grupie urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS.
Przedstawiając powyższe wskazujemy, że łączna wysokość nagród wypłaconych w roku 2018
dla urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS wyniosła ponad
198 mln zł.
Środki te pozwalają w pewnym zakresie rekompensować brak możliwości konkurowania
z podmiotami rynkowymi i poprawiają sytuację finansową pracowników sądów. Jakkolwiek
są to działania doraźne, to jednak powtarzane niemal corocznie, w związku z czym stanowią istotny
bodziec finansowy i czynnik motywacyjny.

Dodatkowo, w związku z zabezpieczaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia,
propozycje ich podziału są uzgadniane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników
sądów powszechnych.
Głos

związków

zawodowych

w

sprawach

dotyczących

pracowników

sądów

jest dla kierownictwa resortu sprawiedliwości bardzo istotny, a podczas dialogu prowadzonego przez
Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych poruszane są m.in. kwestie
wysokości wynagrodzeń pracowników sądów oraz fluktuacji kadr w sądach powszechnych.
Jako przykład pozwolę sobie wskazać, że w dniu 18 grudnia 2018 r. zawarte zostało pomiędzy
Ministrem Sprawiedliwości - Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi
pracowników sądów powszechnych porozumienie, w którym ustalone zostały zasady podziału nagród
za IV kwartał roku 2018 oraz podziału środków zaplanowanych na podwyższenie wynagrodzeń
pracowników sądów w 2019 roku.
Ponadto na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 roku został
powołany Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
(Dz.Urz.Min.Sprawiedl. z 2018 r. poz. 194 z późn. zm.). Celem pracy Zespołu jest opracowanie
założeń do projektu ustawy kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników sądów
powszechnych i prokuratury. Wypracowane przez Zespół rozwiązania mają umożliwić reformę m.in.
systemu wynagradzania pracowników sądów i prokuratury.

Z poważaniem
z upoważnienia
Ministra Sprawiedliwości
Michał Wójcik
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Raport: Weryfikacja podpisu
Podpis złożony w pliku "odpowiedź senator Jerzy Fedorowicz, Bogdan Klich oświadczenie
złożone na 72 posiedzeniu.docx.xades" przez "Michał Marek Wójcik" w dniu 2019-02-15
09:17:52, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 182810205032471463 wydanym
przez CN=CenCert Centrum Certyfikatów Kwalifikowanych,O=Enigma SOI sp. z o.o.,C=PL,
został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 141746 z dnia
2019-02-19T08:55:24Z.
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