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INFOR.MACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH DO PREZESA NACZELNEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO W ROKU 2019

W roku 2019 do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła jedna
petycja, dotycząca struktury stanowisk oraz zasad wynagradzania pracowników
wojewódzkich sądów administracyjnych, a także zakresu zadań powierzonych
referendarzom sądowym.
Autor petycji wniósł o wyrównanie wynagrodzeń pracowników sekretariatów
orzeczniczych oraz asystentów sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych,
ujednolicenie struktury stanowisk pracy w sekretariatach tych sądów poprzez
rzeczywiste wprowadzenie jednolitej struktury stanowisk dla wszystkich sekretariatów
orzeczniczych, wyeliminowanie rozbieżności w zakresie zadań powierzanych
referendarzom sądowym w wojewódzkich sądach administracyjnych.
W odpowiedzi na petycję działający w imieniu Prezesa NSA Przewodniczący
Wydziału Informacji Sądowej wyjaśnił, że kwestie dotyczące wysokości wynagrodzeń
pracowników administracyjnych i asystentów sędziego w wojewódzkich sądach
administracyjnych należą, co do zasady, do prezesów tych sądów. Jednocześnie
wskazał na podstawę prawną określającą strukturę stanowiskowo-wynagrodzeniową
w sądach administracyjnych. Odniósł się także do postulatu zrównania wynagrodzenia
osób zajmujących takie same stanowisko, stwierdzając, że zróżnicowanie płacowe w
ramach określonej grupy pracowniczej wydaje się celowe, a nawet niezbędne, nie tylko
z uwagi na zindywidualizowane cechy pracowników (staż pracy, wykształcenie), ale
także przez wzgląd na ich odmienne właściwości osobowe i sprawność realizacji
powierzonych zadań.
Prezes

NSA dostrzegł natomiast pewne mankamenty rozporządzenia

Prezydenta RP z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji
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asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych
pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 72, poz. 384 ze zm.),
a w szczególności potrzebę dostosowania struktury stanowiskowej do współczesnych
potrzeb sądów administracyjnych. Autorowi petycji wskazano, że po szczegółowej
analizie
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przedstawienia propozycji zmian w omawianym zakresie Prezydentowi RP.
Odnosząc się do postulatu wyeliminowania rozbieżności w zakresie zadań
powierzanych referendarzom sądowym Prezes NSA wyjaśnił, że zjawisko to wiąże się
ze zróżnicowanym obciążeniem sprawami kadry orzeczniczej, a dodatkowe czynności
powierzane są referendarzom w tych wojewódzkich sądach administracyjnych, gdzie
wskazane obciążenia kształtują się na niskim poziomie.
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