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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku 

 

Komunikat 

po posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

 

Posiedzenie Komisji w dniu 18 kwietnia 2013 roku zawierało jeden punkt porządku 

dziennego, a to „Informacja Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego na 

temat aktualnej sytuacji pracowników sądów i prokuratury”. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji. 

Pierwszy zabrał głos przedstawiciel Prokuratora Generalnego, Zastępca Prokuratora 

Generalnego. Przedstawił sytuację pracowników prokuratury w miarę szczegółowo, 

w tym podkreślił brak od kilku lat regulacji wynagrodzeń. 

Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby następnie głos zabrał 

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, a zadawanie pytań przez posłów  

i zaproszonych gości oraz dyskusja odbyły się we wspólnym bloku. 

Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, Podsekretarz Stanu, zabrał głos bardzo 

ogólnie. 

W dalszej części posiedzenia pytania zadawali posłowie i zaproszeni goście, w tym 

przedstawiciele zaproszonych związków zawodowych. 

My zapytaliśmy o sytuację pracowników sądów: 

 jakie są skutki finansowe tzw. reformy ( zniesienia) sądów, ile osób zostało 

zwolnionych i z jakich powodów; 

 nasz Związek nie otrzymał od dyrektorów sądów apelacyjnych odpowiedzi 

na pytania dot. zatrudnienia po reorganizacji, a zatem powstaje pytanie, czy 

Ministerstwo ma takie informacje; 

 podkreśliliśmy, że sąd to nie tylko sędziowie, ale urzędnicy, asystenci, 

kuratorzy; 
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 reforma sądownictwa powinna być przeprowadzana po analizie 

zapotrzebowania komplementarności zawodów, ale także z uwzględnieniem 

jeszcze innych kryteriów, które nie były wzięte pod uwagę przed dokonaną 

reorganizacją. Nie wiemy, jakie są losy zespołu „ Strategia Wymiaru 

Sprawiedliwości 2020”, ponieważ od jesieni ubiegłego roku nie było żadnego 

spotkania czy informacji; 

 jakie są możliwości informatyzacji resortu, ponieważ funkcjonują trzy 

systemy, ale nie oznaczają one , że resort jest zinformatyzowany; 

 trwały także krótkie wymiany zdań, między Przewodniczącym Komisji, 

posłami, przedstawicielami związków, w tym naszym, ale nie były one w 

formie dyskusji.  

Po tej części przedstawiciele Prokuratury Generalnej i Ministra Sprawiedliwości 

podjęli próbę odpowiedzi, ale nie były one satysfakcjonujące. 

Po ponad dwóch godzinach posiedzenia dyskusję podsumował Przewodniczący w 

formie dezyderatu, zawierającego kilka zdań o sytuacji pracowników sądów  

i prokuratury.  Dezyderat został przegłosowany. 

                                                                                    

Marlena Gilewicz - Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady 

Tomasz Nazarkiewicz - Wiceprzewodniczący Krajowej Rady 

 

 

 

   

 


