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W dniu 30 czerwca 2020 r. weszly w Zycie przepisy rozporzzldzenia Ministra

SprawiedliwoSci z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego

asystent6w sgdziow (Dz. U. 22020 r., poz. 1044), zgodnie zkt6rym, wynagrodzenie

zasadnicze asystent6w sgdziow ustala sig w wysokoSci od 4000 zl da 5500 zl.

Tymczasem w odniesieniu do asystent6w i starszych asystent6w prokuratora

w dalszyrn ci4gu obowi4zuj4 przepisy rozporzEdzenia Ministra SprawiedliwoSci

z dnra 9 wrzeSnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadnicz:ego asystent1w

i starszych asystent6w prokuratorow (Dz.U.22019 r.,poz. 1763), kt6re przewiduje

zasadnicze wynagrodzente asystent6w prokuratora w granicac:h od 3200 zl

(w prokuraturach reionowych i okrggowych) oraz 3400 zl (w prokuraturach

regionalnych i w Prokuraturze Krajowej) do 5100 zl, natomiast w odniesieniu

do starszych asystentow prokuratora na poziomie od 3400 zL (w prokuraturach

rejonowych), 3600 zl (w prokuraturach okrggowych), 3800 zl (,ru prokuraturach

regionalnych i Prokuraturze Krajowej) do 5100 zl.

W celu przywr6cenia poprzedniej symetrii wynagrodzr>nia asystent6w

sgdziego i asystentow prokuratora, nale?y zrownac ich poziorn poprzez ustalenie

wysokoSci wynagrodzenia zasadniczego asystent6w i starsz'ych asystent6w

prokuratora na poziornie wysokoSci wynagrodzenia zasadniczego asystent6w



sgdzi6w, z wyr6wnaniem od dnia 1 stycznia 2020 r., analogicznie jak uregulowano

to w $ 3 przywolanego wyhej rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia

9 czerwca2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentciw sgdziow.

Nale2y przy tym podkreslid, iz symetria poziornu wynagr<>dzeh wystgpuje

w odniesieniu do wynagrodzef, sgdzi6w i prokurator6w, jak i migdzy

wynagrodzettamt urzgdnik6w s4d6w i urzgdnik6w prokuratury. Brak jest

przeslanek uzasadniaj4cych r62nicowanie poziomu wynagrod:zefr asystent6w

sgdziow oraz asystent6w i starszych asystent6w prokuratora, prz:y czym obecne

uregulowanie poziomu wynagrodzen tych ostatnich moZe byc oclczytywane jako

dyskryminuj4ce, a w dalszej perspektywie negatywnie wplywad na atrakcyjnoS6

tego zawodu i powodowa6 jego deprecjacjg na rynku pracy, obnihalqc tym samym

poziom merytoryc zny pr zy szlych kadr wspieraj 4cych pion or zeczniozy .

Maj4c na uwadze powyzsze zwracam siE z uprzejm4 prosbq o podjgcie prac

legislacyjnych. ZauwalamjednoczeSme, i2 podniesienie g6rnych ii dolnych granic

uposazefr asystent6w nie musi wiqzac sig automatycznymi podwyzkami, kt6re

jednak bylyby moZliwe w przyszloSci, w szczeg6lnoSci po ustaniu pandemii

i ustabilizowaniu sig sytuacji budZety paflstwa.
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