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Naczelnego Sądu Administracyjnego
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) wnoszę
o podjęcie w ramach sprawowanego na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o
ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 z późn. zm. - dalej: ,,p.u.s.a.")
zwierzchniego nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych działań
ukierunkowanych na:
a) wyrównanie wynagrodzeń pracowników sekretariatów orzeczniczych oraz a�ystentów
sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych;
b) ujednolicenie struktury stanowisk pracy w sekretariatach orzeczniczych wojewódzkich
sądów administracyjnych poprzez rzeczywiste wprowadzenie jednolitej struktury
stanowisk dla wszystkich sekretariatów orzeczniczych tych sądów;
c) wyeliminowanie rozbieżności w zakresie zadań powierzanych referendarzom sądowym
w wojewódzkich sądach administracyjnych.
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[fil czynności związane z prawem pomocy (art. 258 § 1 i 2 p.p.s.a.);
[fil wzywanie do uiszczenia opłaty kancelaryjnej (art. 234 § 4 p.p.s.a.);
[fil wydawanie zarządzeń o zwrocie akt administracyjnych organowi (art. 286 § 1 p.p.s.a.).
Czynność sporządzania projektów orzeczeń wraz z ich uzasadnieniem nie jest czynnością
sędziowską w rozumieniu p.p.s.a. Wykonywanie czynności tego rodzaju zostało powierzone
asystentom sędziów nie zaś referendarzom sądowym będących samodzielnymi orzecznikami.
W odniesieniu do referendarzy sądowych brak jest regulacji analogicznej do tej zawartej w
nieobowiązującym już art. I06i § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z póżn. zm.), w świetle której asesor sądowy w
okresie, w którym nie pełni obowiązków sędziego, wykonuje zadania z zakresu ochrony
prawnej inne niż wymiar sprawiedliwości. Treść powyższego przepisu pozwalała asesorowi
sądowemu w sytuacji braku uzyskania votum na wykonywanie czynności przypisanych
zasadniczo innej grupie zawodowej, tj. referendarzom sądowym. Brak analogicznego przepisu
w odniesieniu do referendarzy sądowych bezwzględnie uniemożliwia im wykonywanie
czynności przynależnych innej grupie zawodowej, tj. asystentom sędziów.
Powierzenie referendarzom sądowym czynności asystentów sędziów może ponadto
doprowadzić do sytuacji, gdy projekt orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu od orzeczenia
referendarza sądowego zostanie sporządzony przez tego referendarza, który orzekał w danej
sprawie. Marginalnie należy dostrzec, że analiza wysokości dodatków funkcyjnych
referendarzy i starszych referendarzy sądowych w poszczególnych sądach administracyjnych
nie wskazuje aby wysokość dodatku funkcyjnego powiązano z wykonywaniem dodatkowych
czynności asystenta sędziego. Dodać również należy, że powierzanie referendarzom sądowym
czynności asystentów sędziów prowadzi do sytuacji, w której przypisane ustawowo
referendarzom obowiązki muszą być wykonywane przez pozostałe grupy pracowników sądów
administracyjnych.
Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie przez Prezesa NSA w ramach
sprawowanych funkcji nadzorczych działań ukierunkowanych na doprowadzenie do sytuacji
zgodnej z prawem, w której referendarzom sądowym zaprzestanie się powierzania czynności
asystentów sędziów.
Wszelką korespondencję w sprawie proszę kierować na adres elektroniczny: [...] W
załączeniu przedkładam odpowiedzi na moje wnioski o
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udostępnienie informacji publicznej z wojewódzkich sądów administracyjnych oraz
tabelaryczne zestawienie uzyskanych informacji.

Z poważaniem
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