Analiza nr 1/2016 Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Asystentów
Sędziów z siedzibą w Warszawie. Poziom wynagrodzeń asystentów
sędziów latach 2009 i 2016.
I.

Cele opracowania.

Celem niniejszej analizy jest odpowiedź na pytanie, czy – a jeśli tak – to w jakim zakresie
zmieniło się minimalne zasadnicze wynagrodzenie asystenta sędziego względem płacy
minimalnej i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2009 i
2016.

II.

Podstawa prawna.

Zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów regulowane jest przez rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego
asystentów sędziów (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2012 r., poz. 412). Zgodnie z § 2 tego
rozporządzenia, wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ustala się w wysokości od 2675
złotych do 3824 złotych. Poprzednie rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dz. U. z dnia Nr
99, poz. 834) określało identyczne granice minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia
asystenta sędziego. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie asystenta sędziego od 16 czerwca
2009 r. wynosi kwotę 2.675 zł brutto.

III.

Porównanie danych.

A. Punktem wyjścia do rozważań jest określenie procentowego stosunku pomiędzy:
- minimalnym zasadniczym wynagrodzeniem asystenta sędziego w latach 2009 i 2016;
- minimalnym wynagrodzeniem w latach 2009 i 2016;
- przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w latach 2009 i 2016;

B. Wskazać należy, iż asystent sędziego, który w 2009 r. zarabiał minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (2.675 zł brutto - 1931 zł netto), otrzymywał płacę wynoszącą
około 210% wynagrodzenia minimalnego (1.276 zł) oraz około 86% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (3.103 zł). Różnica pomiędzy powyższymi
wynagrodzeniami wynosiła wówczas odpowiednio:
- kwotę 1.399 zł (2.675 zł – 1276 zł);
- kwotę 428 zł (3103 zł – 2765 zł).
C. W 2016 r. zarówno minimalne wynagrodzenie za płace, jak i przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
obecnie 1850 zł i jest wyższe niż w 2009 r. o 574 zł (wzrost o około 45%). Natomiast
prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w
2016 r. wynosi 4.055 zł i wzrosło w stosunku do 2009 r. o 952 zł (wzrost o około 31%).
D. Minimalne wynagrodzenie asystenta sędziego pozostało od 2009 r.
poziomie i wynosi nadal 2.675 zł (wzrost o 0%).

na niezmienionym

E. W 2016 r. asystent sędziego, który otrzymuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze (2.675 zł),
zarabia w przybliżeniu zaledwie 145% wynagrodzenia minimalnego (1850 zł) oraz 66%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (4.055 zł).
Różnica zaś pomiędzy powyższymi wynagrodzeniami wynosi odpowiednio: - kwotę 825 zł (2675
zł-1850 zł) ; - kwotę 1.380 zł (4.055 zł – 2675 zł). Oznacza to, że w ciągu zaledwie 7 lat dystans
pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem asystentów sędziów a przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej wzrósł kwotowo ponad trzykrotnie (1.380 zł w 2016
r. przy 428 zł w 2009 r.).

IV.
Hipotetyczne zasadnicze wynagrodzenie minimalne asystentów
sędziów w 2016 r. przy zachowaniu procentowych proporcji z 2009 r.
Utrzymanie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów na poziomie
86% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej spowodowałoby, że
minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów winno obecnie kształtować się na
poziomie 3.487 zł brutto. Natomiast utrzymanie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystentów sędziów na poziomie 210% minimalnego wynagrodzenia spowodowałoby, że
minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów winno obecnie kształtować się na
poziomie 3.885 zł brutto.
Dokonując zaś uśrednienia powyższych dwóch wartości, można wysnuć wniosek, że
minimalne wynagrodzenie asystentów sędziów winno się kształtować w 2015 r. na poziomie
3.686 zł brutto. Otrzymana zaś kwota jest aż o 1.011 zł niższa od minimalnego zasadniczego
wynagrodzenia asystenta sędziego (3.686 zł – 2675 zł).

V.

Wnioski.

Powyższe wskaźniki sygnalizują radykalną deprecjację uposażenia asystenckiego.
Spadek realnej wartości wynagrodzeń asystentów sędziów w okresie 7 lat jest wręcz więcej niż
dramatyczny. W ocenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, konieczne jest
natychmiastowe powstrzymanie tego stanu rzeczy.
Wskazać należy, że niezbędne jest opracowanie nowego rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, które
uwzględniłoby realny spadek wynagrodzenia tej grupy zawodowej w okresie ostatnich 7 lat.

