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Protokół z posiedzenia 
Krajowej Rady Związku 

w dniach 27 – 28 stycznia 2014 roku 
w Warszawie 

 
1. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Krajowej Rady wg listy obecności  

i  Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej na zaproszenie Krajowej Rady. 
Dokonano omówienia działań przedstawicieli Krajowej Rady Związku 
Zawodowego w czasie  od poprzedniego posiedzenia  w dniu 22 października 
2013 roku. Były to: 
 

 udział Marleny Gilewicz w konferencji organizowanej przez Fundację Court  
Watch Poland  pod nazwą „Obywatelski monitoring sądów 2012 / 2013”, we 
współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego (strona internetowa 
www.courtwatch.pl) 

 

 udział Marleny Gilewicz  i Tomasza Nazarkiewicza  w seminarium eksperckim 
organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Forum 
Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 
Zawodowych pod nazwą  „Ochrona sygnalistów z perspektywy misji  
i działalności związków zawodowych”  ( strona Fundacji Batorego).  

 

 udział Marleny Gilewicz w spotkaniu  organizowanym przez Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich IUSTITIA  podsumowującym projekt  „Okrągły Stół  dla 
Sądownictwa”  pod patronatem  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
W trakcie krótkiej debaty przed  sygnowaniem Porozumienia, uczestnicy 
składali deklaracje na jego temat.  W imieniu naszego Związku podkreśliłam, 
że Porozumienie podpisuję z zastrzeżeniem, że zbyt mało miejsca 
poświęcono pracownikom administracji sądowej, ale traktuję je jako  początek 
prac nad nowym wizerunkiem wymiaru sprawiedliwości, co należy w pełni 
uwzględnić w Apelu do Prezesa Rady Ministrów  o powołanie Komisji 
Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, który podpisałam bez uwag 
(strona internetowa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA). 

 

 konsultacje z członkami  Krajowej Rady Związku i Krajową Komisją Rewizyjną 
na temat bieżących działań Związku:  odpowiedzi na maile,  interwencje  
w indywidualnych sprawach pracowniczych i związkowych. Działania zostały 
zaakceptowane. 
 

2. Przygotowano projekty materiałów związane z X Krajową Konferencją 
Delegatów. vide  Komunikat 

 
3. Dokonano oceny otrzymanych ofert  dotyczących miejsca zorganizowania  

X Krajowej Konferencji Delegatów i postanowiono zwrócić się do innych 
ośrodków w celu uzyskania  optymalnych warunków przy niskiej cenie. 

 
4. Ponowiono prośbę do Pana Ministra Marka Biernackiego  o bezpośrednie 

spotkanie w celu omówienia spraw modernizacji resortu. 
 

http://www.courtwatch.pl/
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5. Wystąpiono do Pana  Ministra z apelem o spowodowanie naprawienia decyzji 
dotyczącej odbioru korespondencji  sądowej, która powoduje zbędny 
nadmierny wysiłek pracowników sądów i zdecydowanie opóźnia trwanie 
postępowania sądowego, nawet ze skutkiem niedotrzymania terminów. 

 
6. Omówiono  i opracowano odpowiedzi na  indywidualne wystąpienia Rad 

Zakładowych. 
 

7. Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia Krajowej Rady Związku  
w dniach 27  -  28  marca 2014 roku.  

 
 

    Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Związku 
 

    Marlena Gilewicz 


