Warszawa, dnia 14 listopada 2013 roku

NOTA INFORMACYJNA
Nr 1/11 /2013

W dniu 14 listopada 2013 roku odbyło się w Ministerstwie
Sprawiedliwości w Warszawie posiedzenie podsumowujące prace Zespołu do
spraw opracowania koncepcji założeń do projektu ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury.
Z przykrością należy stwierdzić, że utrzymanie w treści przedstawionych
założeń końcowych skutkuje zaburzeniem klarowności i słuszności podziału
zasobów urzędniczych. Sam dokument nie zawiera zaś postulatów zgłaszanych
przez przedstawicieli niemalże wszystkich związków zawodowych.
Abstrahując w tej chwili od oceny przedstawionych nam założeń, które
miejmy nadzieje w końcowym akcie ulegną znacznej modyfikacji należy
podkreślić, że przedstawione nam założenia stanowią zlepek pewnych
niekorzystnych dla pracowników innowacji, które mają w przyszłości ułatwić
pracodawcy zwolnienie pracownika. Służyć temu ma skrócenie okresów
wypowiedzeń, uproszczenie procedur związanych z wystawieniem oceny
negatywnej a co za tym idzie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, po
lakonicznym stwierdzeniu, że „pracownik nie jest przydatny do pracy w sądzie
i prokuraturze”.
Ponadto,

w

przedstawionych

nam

założeniach

zawarto

tezę,

że pracownikowi sądu nie będzie wolno uczestniczyć w strajkach (nawiązanie
do obowiązującej normy w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych –
art.18 ust.3) lub akcjach protestacyjnych zakłócających funkcjonowanie sądu
oraz działalności sprzecznej z jego obowiązkami.

Pragniemy podkreślić, że Związek nasz stoi na stanowisku, iż na zasadzie
równości z innymi grupami zawodowymi, pracownicy sądów i prokuratury
winni mieć zagwarantowane w przepisach rangi ustawowej prawo do akcji
protestacyjnej, czy też strajku, dlatego nie omieszkamy zaskarżyć aktów
prawnych nas go pozbawiających do Trybunału Konstytucyjnego.
Pomimo, że ustawodawca ma możliwość wprowadzenia kompleksowych
uregulowań, zawartych w jednym akcie prawnym, które nie będą budziły
wątpliwości i nie będą prowadziły do dalszych nadużyć, to stara się, aby
propozycje dotyczące pracowników sądów i prokuratury jednostronnie
wzmacniały pozycje pracodawcy kosztem nabytych praw pracowniczych.
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