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DB-III.311.133.2022

Pan

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 września 2022 r. znak III.7040.116.2021.KP, w którym 

zawarta została informacja o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich 

przez Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA wniosku w sprawie dotyczącej 

wsparcia działań Stowarzyszenia na rzecz ustalenia wynagrodzeń referendarzy sądowych 

w oparciu o przepis art. 151b § 1 i 2 w związku z art. 91 § 1c ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

W przedłożonym Ministrowi Finansów przez Ministra Sprawiedliwości projekcie 

budżetu sądownictwa powszechnego na 2023 r. wydatki na waloryzację wynagrodzeń 

sędziów wraz z wydatkami do nich relacjonowanymi zostały zaplanowane z zastosowaniem 

zasad wynikających z 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.).

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 sierpnia 

2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M.P. poz. 764), 

zgodnie z którym kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. wynosi 

6 156,25 zł oraz podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w roku 2022, 

czyli 5 050,48 zł (zob. art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. poz. 2445)) 

planowane na 2023 r. wielkości waloryzacji wynagrodzeń sędziów, referendarzy sądowych 

i asesorów sądowych, uposażeń sędziów w stanie spoczynku, jak również wysokość środków 

na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz pracownicze plany kapitałowe 

zostały wyliczone z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w wysokości 21,89%.



Waloryzacja wynagrodzeń sędziów oraz wydatków do nich relacjonowanych 

(takich jak np. wynagrodzenia referendarzy sądowych) została zatem zaplanowana na rok 

2023 z zastosowaniem wskaźnika zgodnego z obowiązującymi przepisami ustawy ustrojowej.  

Mając powyższe na uwadze podkreślić należy, że ostateczny kształt przyszłorocznego 

budżetu będzie znany po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej wraz z ustawą 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Pamiętać 

przy tym trzeba, że zmiany projektów ww. aktów możliwe są również na etapie prac 

sejmowych. 

Z wyrazami szacunku 
Michał Woś

Sekretarz Stanu
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