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  Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników 
    Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 

                    z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 
                    00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 

 

 
       Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 roku 

 

 

KRZ I – 16/ 2013 

 

 

 

 

 

      Pan/Pani 

      …………………………………..

      Dyrektor Sądu Apelacyjnego 

      w ……………………………….. 

 

 

 
 Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą   

o udostępnienie danych w trybie informacji publicznej (art.2 ust.1, art.4 ust.1  

pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001r., Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz 1198) 

o działaniach podjętych w podległych jednostkach organizacyjnych wobec 

pracowników w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku (Dz.U. z dnia 11 października 

2012 r., poz. 1121). 

 Uprzejmie proszę, w powyższym trybie, o podanie następujących 

informacji: 

- o liczbie pracowników ze zniesionych sądów przeniesionych do wydziałów 

zamiejscowych sądów właściwych lub innych wydziałów zniesionego sądu,  

z podziałem na: 

  -- stanowiska służbowe tych pracowników w sądzie zniesionym  

i wydziale zamiejscowym 

  -- wynagrodzenia odrębnie dla każdego pracownika w sądzie 

zniesionym i w wydziale zamiejscowym 

  -- zakresy czynności, odrębnie dla każdego pracownika w sądzie 

zniesionym i w wydziale zamiejscowym,   

  -- sposób dokonania zmiany umowy wraz z podaniem podstawy 

prawnej i uzasadnienia, 
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  -- liczbę pracowników, którzy wyrazili zgodę i nie wyrazili zgody 

na zmianę warunków pracy i płacy, 

 

- o planowanej liczbie pracowników, którzy w dalszym terminie, po 1 lutego 

2013r. będą objęci weryfikacją pracowniczą w związku z cyt. rozporządzeniem, 

 

- o skali wzrostu i obniżeniu kwoty wynagrodzeń w wydziałach sądu 

zniesionego i sądzie, w którym zaoferowano pracę. 

 

 Podkreślić należy, że pytania powyższe dotyczą, a odpowiedź na nie 

winna dotyczyć - wszystkich pracowników sądów podlegających reorganizacji, 

a nie tylko wydziałów merytorycznych (karny, cywilny, pracy i ubezpieczeń 

społecznych, rodzinny), a także oddziałów administracyjnych, finansowych. 

 Każdą informację należy podać łącznie przez Sąd Apelacyjny  

i z wyszczególnieniem każdego sądu rejonowego. 

 

   Pozostaję z szacunkiem i głęboką nadzieją, że dane zostaną 

przekazane w trybie i terminie przewidzianym przez cytowaną na wstępie 

ustawę. 

 

Adres do przekazania danych 

 
Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 

z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00- 950 Warszawa, Al Ujazdowskie 11 

 

fax 22 23 90 716 (sekretariat Związku) 

e-mail Makowska@ ms.gov.pl 

 

 
      Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Związku 

 

        Marlena Gilewicz  / - / 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan/ Pani  

Prezes Sądu Apelacyjnego 

w …………………………         

       


