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AKTUALNOŚCI

! 03.09.2022 " Komunikaty i oświadczenia

       Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023,
który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r.
kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po
raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia
sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w II kwartale poprzedniego roku. Zgodnie z
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r., wyniosło ono 6.156,25 zł. 

Proponowana regulacja nie ma racjonalnych podstaw. Premier Mateusz Morawiecki na
konferencjach prasowych zapewnia, że sytuacja budżetu jest znakomita, wpływy mają być
niespotykane w historii, więc w tym świetle brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla trzeciego z
rzędu zerwania kompromisu, który został zawarty po licznych protestach środowiska
sędziowskiego. Takie działanie godzi w Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który okazuje się być
podmiotem niesłownym, na którego obietnicach i zapewnieniach nie można polegać.
Mechanizm waloryzacji miał zapewniać sprawiedliwą regulację wynagrodzeń sędziów,
niezależnie od aktualnej woli polityków. Jest to jedna z gwarancji sędziowskiej niezawisłości. 

Jak stanowi art. 178 ust. 2 Konstytucji, sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie
odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Jesteśmy jedyną grupą
zawodową, o której w tym względzie stanowią przepisy rangi konstytucyjnej. Przypomnieć przy
tym trzeba, że poza wynagrodzeniem sędziowie nie otrzymują z tytułu pełnionego urzędu
żadnych nagród, ani premii i zasadniczo nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia.
Doszło już do sytuacji, w której prokuratorzy na równorzędnych stanowiskach otrzymują
wyższe wynagrodzenia od sędziów, gdyż otrzymują także nagrody.

       W 2012 roku władza polityczna po raz pierwszy odstąpiła od obowiązującego sposobu
ustalania naszych wynagrodzeń, co było przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
W wyroku z 12 grudnia 2012 r. w sprawie K 1/12 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1510) Trybunał wskazał
m.in., że „zamrożenie” wynagrodzeń sędziowskich może być tolerowane tylko wyjątkowo, ze
względu na inne wartości konstytucyjne, w szczególności ze względu na trudności budżetowe
państwa, jeżeli występuje w kontekście szerszego programu oszczędnościowego i nie może w
żadnym wypadku stać się ono systematyczną praktyką. Tymczasem obecna władza polityczna
już trzeci rok z rzędu chce złamać przyjęte ustawowo zasady waloryzacji płac sędziów. W tym
czasie jednak podwyższono płace wielu grupom zawodowym. 

Ponadto wskazać należy na dodatkowe okoliczności:

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z 2 września 2022 r. w sprawie obniżenia wynagrodzeń
sędziowskich
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PRAWORZĄDNOŚCI

Kara nałożona na Polskę za
niewykonanie zabezpieczenia TSUE
w sprawie (C-204/21) dot. systemu

dyscyplinarnego sędziów

307 000 000
EURO

ta kwota pozwoliłaby sfinansować
leczenie

614
ciężko chorych na nowotwory

dzieci

Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.

Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w
Polsce.
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-  w ostatnim czasie władza polityczna przyznała sobie podwyżki swych uposażeń o ok. 40
%;
- nie zawieszono wzrostu wynagrodzeń innych grup zawodowych, np. pracowników
podmiotów leczniczych, dla których będzie ono kształtowane w oparciu o przeciętne
wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r.;
-  od kilku miesięcy inflacja jest najwyższa od kilkunastu lat i osiągnęła już poziom ponad
16 %, co powoduje znaczny wzrost cen towarów i usług oraz dodatkowo obniża wartość
otrzymywanych wynagrodzeń;
-   liczne transfery socjalne i zapowiedzi dalszych takich działań świadczą o braku
zagrożeń dla finansów publicznych.

Zauważamy także, że od wysokości wynagrodzeń sędziów zależą zarobki referendarzy
sądowych. Wykonują oni ważne zadania z zakresu ochrony prawnej, przez co zajmują zbliżoną
pozycję zawodową i w zaistniałej sytuacji ich praca zasługuje na godne warunki materialne.

Wobec powyższego uznajemy, że proponowana regulacja nie jest uzasadniona ekonomicznie,
ani w żaden inny merytoryczny sposób. Stanowi ona kolejną formę represji wobec środowiska
sędziowskiego, walczącego o praworządność. Wzywamy Rząd do przestrzegania art. 91 § 1c usp
i odstąpienia od planowanego uchwalenia art. 5 ustawy okołobudżetowej. Informujemy, że
ustawa w tym kształcie wywoła protesty środowiska sędziowskiego. Będziemy podejmować
działania prawne, aby wyegzekwować przestrzeganie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń.

%% NASZ TWITTER

Igor Tuleya
od zawieszenia:

657 dni

Piotr Gąciarek
od zawieszenia:

286 dni

JAK WSTĄPIĆ

Tweety użytkownika 
@JudgesSsp

IUSTITIA Stowarzys…
·@JudgesSsp 3 g.

Przypominamy wystąpienie sędzi 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Marzanny Piekarskiej-Drążek,po 
ponad 20 latach pracy w wydziałach 
karnych sądów teraz przeniesionej 
przez @SchabPiotr @ZRDSSP_Radzik 
do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie.Wspieramy 

 · 20 gru 2020IUSTITIA … @…
Pani sędzia Marzanna 
Piekarska-Drążek zwraca 
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POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNE

KALENDARIUM

WIDEO

POLECANE LINKI:

edukacja.iustitia.prawo.pl

kwartalnikiustitia.pl

fws.iustitia.pl

prawnicyrazem.pl

iaj-uim.org

medelnet.eu

IOZ zajmie się sprawą sędziego Sądu
Okręgowego w Warszawie Krzysztofa
Chmielewskiego.

 08.09.2022 11:30

Sędziowie z Iustitii z programem Rządy Prawa
Wspólna Sprawa na Dniach Siewierza

 11.09.2022 13:00

IOZ zajmie się wnioskami rzeczników
dyscyplinarnych o zawieszenie 5 sędziów:
Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi, Anny
Bator-Ciesielskiej, Adama Synakiewicza i
Marty Pilśnik.

 14.09.2022 09:00 - 13:30

IOZ rozpozna zażalenia sędziego Sądu
Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka oraz
sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja
Rutkiewicza, zawieszonych w I instancji przez
Izbę Dyscyplinarną.

 15.09.2022 09:00 - 10:30

Sędziowie z Iustitii z programem Rządy Prawa
Wspólna Sprawa na Festynie Organizacji
Pozarządowych vol. 18 w Sopocie.

 18.09.2022 11:00

"Jeszcze będzie przepiękn…

https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne
http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/
http://www.kwartalnikiustitia.pl/
https://fws.iustitia.pl/
http://prawnicyrazem.pl/
http://www.iaj-uim.org/
http://www.medelnet.eu/
https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/ioz-zajmie-sie-sprawa-sedziego-sadu-okregowego-w-warszawie-krzysztofa-chmielewskiego
https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/sedziowie-z-iustitii-z-programem-rzady-prawa-wspolna-sprawa-na-dniach-siewierza
https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/ioz-zajmie-sie-wnioskami-rzecznikow-dyscyplinarnych-o-zawieszenie-5-sedziow-rafala-lisaka-wojciecha-maczugi-anny-bator-ciesielskiej-adama-synakiewicza-i-marty-pilsnik
https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/ioz-rozpozna-zazalenia-sedziego-sadu-okregowego-w-krakowie-macieja-ferka-oraz-sedziego-sadu-rejonowego-w-elblagu-macieja-rutkiewicza-zawieszonych-w-i-instancji-przez-izbe-dyscyplinarna
https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/sedziowie-z-iustitii-z-programem-rzady-prawa-wspolna-sprawa-na-festynie-organizacji-pozarzadowych-vol-18-w-sopocie
https://www.youtube.com/watch?v=pPkq30WBi5U


06.09.2022, 15:28Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 2 …grodzeń sędziowskich - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Strona 4 z 4https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4514-stanowi…z-2-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-obnizenia-wynagrodzen-sedziowskich

Okiem Sędziego (blog)

KOMUNIKATY

Stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA w
związku ze złożonym przez grupę posłów
na Sejm wnioskiem o stwierdzenie
niezgodności przepisów o samorządzie
adwokackim i samorządzie radców
prawnych
Stowarzyszenie Sędziów Polskich
IUSTITIA wysoce krytycznie ocenia
złożony 27 kwietnia 2022 roku...
Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia” w związku z
zakończeniem stanu epidemii w Polsce
Warszawa, 02 czerwca 2022 r.  
 Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia” w związku z...
IUSTITIA: nie będziemy startować w
wyborach do politycznej KRS, przez tą
KRS płacimy miliony euro kary
„Nie wystartujemy w wyborach do
Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak
długo będzie wybierana...
Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia"
dotyczące publikacji projektu ustawy o
przeciwdziałaniu lichwie.
Od wielu lat jako Stowarzyszenie staramy
się aktywnie uczestniczyć w procesie
tworzenia prawa,...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia
Sędziów Polskich IUSTITIA z 2 września
2022 r. w sprawie obniżenia wynagrodzeń
sędziowskich
    Z głębokim oburzeniem odnotowujemy
projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na
rok 2023, który w art. 5...

MEDIA

Podwyżki dla pracujących dla Zbigniewa
Ziobry ostro komentuje Krystian
Markiewicz Prezes Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia
Z jednej strony mówi się o zamrożeniu
wynagrodzeń sędziów i zwolnieniach w
sferze budżetowej, a z...
System zmianowy w sądach się nie
przyjmuje, prezesi szukają innych
rozwiązań
Sędzia Anna Wypych-Knieć, orzekająca w
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Mokotowa przypomina, że...
COVID-owy miecz Damoklesa wisi nad
sądami - zaległości nieuniknione.
Są sądy położne na terenie obszarów gdzie
infrastruktura internetowa jest słabsza. I
one nie będą...
Krystian Markiewicz: Ta władza już
przegrała, tylko jeszcze o tym nie wie
[WYWIAD]
Z sędzią Krystianem Markiewiczem,
prezesem Stowarzyszenia Sędziów
Polskich IUSTITIA o...
Apel "Iustitii" do Sądu Najwyższego.
"Wygląda niestety na to, że sędziom SN
po prostu przestało się chcieć"
Stowarzyszenie "Iustitia" apeluje do
sędziów SN, w tym do odchodzącej I
Prezes Małgorzaty...

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (Biurowiec "Wola Center") tel. 22-535-88-31, faks 22-535-88-32, e-mail: biuro@iustitia.pl | KRS 0000090038 | NIP:

527-128-54-83
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