
Projekt z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I  

z dnia                                              2020 r. 

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów 

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125 i 1469, 1495 i z 2020 r. poz. 190) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów 

sędziów w sądach powszechnych. 

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ustala się w wysokości od 4000 zł 

do 5500 zł. 

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego 

asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2020 r. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. poz. 826). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie przygotowane zostało na podstawie upoważnienia zawartego 

w art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, biorąc pod 

uwagę rodzaj i charakter czynności wykonywanych przez asystentów sędziów oraz poziom 

wynagrodzeń urzędników sądów. 

Wykonanie powyższego upoważnienia ustawowego realizuje obecnie rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego 

asystentów sędziów W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze 

asystentów sędziów zostało określone w przedziale od 3200 zł do 4800 zł. Obecnie przedział 

ten jednak nie odpowiada potrzebom prowadzenia właściwej polityki płacowo-kadrowej 

w sądach powszechnych. 

Niezbędność ustalenia na nowo dolnych i górnych przedziałów wynagrodzenia 

zasadniczego asystentów sędziów, przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w delegacji 

ustawowej, wynika z konieczności pełnej realizacji porozumienia płacowego zawartego 

w dniu 4 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym 

a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych oraz 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zgodnie z postanowieniami punktu 2 

przedmiotowego porozumienia, pracownicy ww. jednostek, tj. m.in.: urzędnicy, asystenci 

sędziego, specjaliści OZSS i inni pracownicy, otrzymają drugą transzę podwyżki od dnia 

1 stycznia 2020 r. średnio o kolejne 450 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat. 

Bez nowelizacji obecnego rozporządzenia wobec części asystentów sędziów nie będzie 

można zrealizować porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2019 r. Nowelizacja 

przedmiotowego rozporządzenia, poprzez zmianę dolnej i górnej granicy wysokości 

wynagrodzenia zasadniczego umożliwi zatem kontynuację podwyżek rozpoczętych od dnia 

1 października 2019 roku. 

Projektuje się podwyższenie dolnej granicy wynagrodzenia z obecnego poziomu 3200 zł 

do poziomu 4000 zł. Przyjęcie kwoty 4000 zł jako najniższego wynagrodzenia asystentów 

sędziów pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej, co do poprawy 
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warunków płacowych osób najniżej zarabiających. Obecnie na 3854 zatrudnionych 

asystentów sędziów poniżej 4000 zł wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje 887 asystentów, 

przy czym najwięcej, bo aż 524 asystentów w przedziale od 3801 zł do 3950 zł. 

Podwyższanie górnej granicy wynagrodzenia z obecnego poziomu 4800 zł do kwoty 

5500 zł pozwoli na wykonanie postanowień porozumienia w stosunku do tych spośród 

asystentów sędziów, którzy po podwyżce przewidzianej porozumieniem, w stanie de lege 

lata, przekroczyliby górną granicę wynagrodzenia zasadniczego. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał negatywnego wpływu na rynek pracy. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację 

i rozwój regionalny. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Zgodnie z opinią MSZ z dnia     2020 r. projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie będzie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

W myśl § 33 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów koordynator OSR nie 

przedstawił w terminie stanowiska dotyczącego oceny skutków regulacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia 

w trybie art. 7 wyżej wymienionej ustawy. 
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Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


