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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        Tel/ fax. 22 23 90 716 

makowska@ms.gov.pl 
              KRS: 0000121108 

NIP: 526-170-60-55 

 

Warszawa, dnia 24 maja 2013 roku 

NOTA INFORMACYJNA Nr 1/05/2013 

Do wiadomości: 

Wszystkich Członków Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczących Rad Zakładowych Związku Zawodowego Pracowników 

Wymiaru Sprawiedliwości RP 

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 

Warszawie pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania koncepcji założeń do 

projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwanego dalej „Zespołem”. 

Powołany on został Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 

2013 roku, z którego treścią możecie się Państwo zapoznać otwierając załącznik 

dołączony do w/w noty. 

Celem Zespołu jest opracowanie koncepcji założeń do projektu ustawy o 

pracownikach sądów i prokuratury. 

Jak wiemy uregulowania dotyczące pracowników sądów porozrzucane są w 

wielu aktach prawnych różnego stopnia, jednak główną regulację stanowią przepisy 

ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, które miały obowiązywać do 31 grudnia 

2001 roku. 

Jednak na przestrzeni lat ten podstawowy dla nas akt prawny uległ jedynie  

modyfikacjom na podstawie wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości 

rozporządzeń, które to w znacznym stopniu zwiększały zarówno wymogi stawiane 

urzędnikom sądowym, jak i zakresy ich obowiązków. 

Pracownicy sądów obecnie oprócz posiadania wysokich walorów moralnych 

muszą legitymować się wyższym wykształceniem, jak również posiadać świadectwo 

niekaralności zarówno w zakresie przestępstw umyślnych, jak i nieumyślnych. 
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Jak słusznie zauważyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka są to w naszym 

kraju wymogi wyższe niż te stawiane policjantom, posłom czy senatorom. 

Jednak wszyscy wiemy, że wysokie kwalifikacje nie przekładają się na godziwe 

wynagrodzenie. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą mają zastosowanie przepisy ustawy o 

pracownikach urzędów państwowych oraz kodeksu pracy. Konsekwencją tych 

licznych odesłań i niejednolitych uregulowań jest przyjęcie niejasnego modelu profesji 

urzędnika sądowego. 

Zespół powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości ma celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej sądów i prokuratur. 

Dlatego zwracamy się do Wszystkich Członków Związku Zawodowego 

Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, aby w terminie 7 dni nadesłali drogą 

mailową propozycje dotyczące systemu stanowisk, systemu wynagradzania, statusu 

pracowników, struktury wynagrodzeń, reguł awansowania oraz oceny personelu. 

 

 

 


