Analiza nr 8/2016 Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Asystentów
Sędziów z siedzibą w Warszawie.
Liczba etatów asystenckich i kwot przeznaczonych na ich
wynagrodzenia w budżecie sądownictwa powszechnego w
latach 2015-2016.
I.





Cele opracowania.

Celem analizy jest próba odpowiedzi na pytania:
czy, a jeśli tak to jak zmieniła się liczba asystentów sędziów w latach 2015-2016?
czy w związku z ewentualną zmianą liczby asystentów sędziów zmieniła się również
kwota środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia?
jak wyglądało średnie wynagrodzenie asystenta sędziego w latach 2015-2016?

II.

Liczba zatrudnionych asystentów sędziów w latach 2015-2016.

Punktem wyjścia dla rozważań jest rok 2015, w którym liczba przewidzianych etatów
asystenckich w sądownictwie powszechnym wynosiła 3.451. Natomiast rok 2016 jest wyjątkowy
w historii tej instytucji – przewidziano bowiem aż 3.807 etatów. Wzrost rok do roku wynosi
zatem aż 356. Warte podkreślenia jest, że nigdy wcześniej w sądownictwie powszechnym nie
zatrudniano aż tyle osób na tym stanowisku.
Przypomnienia również wymaga, że od 2013 r. liczba asystentów sędziów systematycznie
rośnie – w 2013 r. o 80 etatów, w 2014 r. o 136 etatów, a w 2015 r. o 64 etaty (vide: Analiza OSAS
nr 3/2015). Nadto liczba asystentów sędziów w 2012 r. (3.171) w porównaniu do liczby
asystentów sędziów w 2015 r. (3.451) wzrosła o 280. Tegoroczny wzrost liczby etatów (o 356)
nie ma zatem porównania w historii tego stanowiska.
III.
Środki budżetowe przeznaczone na wynagrodzenia asystentów sędziów
w latach 2015-2016.

Przypomnienia wymaga, że w 2010 r. przy 3.410 osobach zatrudnionych na stanowisku
asystenta sędziego, budżet sądownictwa powszechnego przewidywał na ich wynagrodzenia
kwotę 145,46 mln zł. W 2015 r. liczba zatrudnionych asystentów minimalnie (o 41) przewyższyła
liczbę asystentów zatrudnionych w 2010 r. Jednakże środki przeznaczone w budżecie
sądownictwa powszechnego na wynagrodzenia asystentów sędziów w 2015 r. nie wróciły do
poziomu z 2010 r. Ilość tych środków była zdecydowanie niższa i wynosiła w ubiegłym roku
jedynie 140,37 mln zł.
W 2016 r. przy 3.807 osobach zatrudnionych na stanowisku asystenta sędziego (wzrost o
356), w budżecie sądownictwa powszechnego przewidziano na ich wynagrodzenia kwotę 168,70
mln zł. Wzrost środków w porównaniu do poprzedniego roku wynosi zatem 28,33 mln zł. Warto
odnotować, że jest to najwyższa kwota przeznaczona na wynagrodzenia tej grupy zawodowej w
jej historii.
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IV.
2015-2016.

Średnia kwota roczna przeznaczona na jeden etat asystenta sędziego latach

W 2015 r. na wynagrodzenie jednego asystenta sędziego, w ramach budżetu
sądownictwa powszechnego, wydatkowano średnio kwotę 40.676 zł w skali roku
(z uwzględnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne). Powyższa kwota była aż o
2.631 zł mniejsza niż w 2012 r. (43.307 zł) i osiągnęła swoje historyczne minimum.
Natomiast w 2016 r. średnia kwota roczna przeznaczona na wynagrodzenie jednego
asystenta sędziego wyniosła 44.314 zł. Powyższe oznacza, że w tegorocznym budżecie
przeznaczono rocznie na jeden etat asystenta sędziego o 3.638 zł więcej niż miało to miejsce w
2015 r.
Warto też odnotować, że w tym roku, wydatki na jeden etat asystenta sędziego osiągnęły
swoje historyczne maksimum – i są one o 1.007 zł wyższe od dotychczas najlepszego w tej
mierze roku 2012.

3

V. Średnie zasadnicze wynagrodzenie asystenta sędziego w przeliczeniu na
jeden etat w latach 2015-2016.

W 2015 r. średnie zasadnicze wynagrodzenie asystenta sędziego wynosiło 3.121 zł.
Zauważyć należy, że było ono niższe o 205 zł w porównaniu do 2012 r., gdy osiągnęło
dotychczasowy maksymalny pułap w wysokości 3.326 zł.
W 2016 r. średnie zasadnicze wynagrodzenie asystenta sędziego wynosi 3.436 zł i jest
wyższe w porównaniu do zeszłego roku o 315 zł. W porównaniu zaś do roku 2012 jest wyższe
zaledwie o 110 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że obecny rok, pod względem średniego
zasadniczego wynagrodzenia jest najlepszy w dotychczasowej historii tej instytucji.

VI. Wnioski.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia asystentów sędziów w 2016 r. wzrosły w
porównaniu do 2015 roku - z ponad 140 mln zł do niemal 169 mln zł. Wzrost wyniósł łącznie
kwotę 28,33 mln zł. Jednocześnie doszło do rekordowego wzrostu liczby etatów asystentów
sędziów o 356 i obecnie na tym stanowisku zatrudnionych jest 3.807 osób.
W 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości po raz pierwszy od 2012 r. przeznaczyło
średniorocznie na jeden etat asystenta więcej niż miało to miejsce w roku wcześniejszym.
Nastąpiła bowiem poprawa z kwoty 40.676 zł w 2015 r. do kwoty 44.314 zł (wzrost o 3.638 zł).
Powyższe oznacza, że „wycena” jednego etatu asystenckiego wzrosła po raz pierwszy od 4 lat.
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Powyższe wskaźniki oznaczają, że degradacja finansowa zawodu asystenta sędziego
została w 2016 r. wyhamowana. Można zauważyć, zmianę założeń Ministerstwa
Sprawiedliwości, które od 2013 r. coraz niżej „wyceniało” jeden etat asystenta sędziego. Przy
czym dopiero założenia budżetowe na rok 2017 odpowiedzą na pytanie czy jest to stała
tendencja, czy tylko jednorazowa anomalia przy tworzeniu budżetu.
Zauważyć również należy, że w 2016 r. nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia
asystentów sędziów (o 315 zł) – podobnie jak w przypadku wcześniejszych danych – taka
sytuacja nastąpiła po raz pierwszy od 2012 r.
Dane zaprezentowane w niniejszej analizie prowadzą do wniosku, że w 2016 r.
zatrzymano systematyczną obniżkę wynagrodzenia asystentów sędziów jaka miała miejsce
przez ostatnie lata (vide: Analiza OSAS 3/2015). Pomimo zatrzymania tej niekorzystnej
tendencji, średnie zasadnicze wynagrodzenia asystenta sędziego jest jedynie symbolicznie
wyższe niż miało to miejsce w 2012 r. – wzrost o 110 zł – tj. o 3,3%. Oznacza to, że sytuacja
finansowa tej grupy zawodowej uległa w 2016 r. niewielkiej poprawie.

Źródła: Analiza opracowana została w oparciu o dane dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości ( https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/budzet/ ).
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