
NOTA INFORMACYJNA 

 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

RP uprzejmie informuje, że w dniach 24-26 listopada bieżącego roku odbyło się 

w Warszawie posiedzenie Krajowej Rady oraz Przedstawicieli Krajowej 

Komisji Rewizyjnej na którym szczegółowo omówione zostały protokoły 

pokontrolne nadesłane przez Okręgowe Inspektoraty Pracy z przeprowadzonych 

dotychczas kontroli we wskazanych przez nią Sądach.  

W odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania  

Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednym z wrocławskich sądów wystosowano 

odpowiednie pisma do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 

dodatkowych kontroli 4 sądów okręgu wrocławskiego oraz jednego sądu okręgu 

łódzkiego. Krajowa Rada po otrzymaniu pełnej dokumentacji  

z przeprowadzonych kontroli sporządzi zbiorcze zestawienie nieprawidłowości  

i uchybień z zakresu prawa pracy a następnie przedstawi tę informację 

Ministrowi Sprawiedliwości wraz z wnioskiem mającym na celu 

wyeliminowanie rażących nieprawidłowości w zarządzaniu sądami przez 

Dyrektorów Sądów. 

Szczegółowe informacje o krokach podjętych przez przedstawicieli naszego 

Związku a związanych z ujawnionymi przez PIP nieprawidłowościami 

udzielimy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji 

pokontrolnej. 

W trakcie wspólnego posiedzenia z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej jej 

Przewodniczący złożył szczegółowe sprawozdanie z analizy rachunku 

bankowego, co do którego w miesiącu lipcu Krajowa Rada składając podpisy  

w banku ujawniła istnienie subkonta do którego legitymację miała poprzednia 

Krajowa Rada Związku. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji konieczna była 

analiza historii rachunku bankowego, która wykazała, że Rada Zakładowa  



ZZPWS RP w Ministerstwie Sprawiedliwości nie posiadała oddzielnie 

funkcjonującego rachunku bankowego  i od wielu lat korzystała z subkonta 

założonego przy rachunku Krajowej Rady Związku do którego de facto nie 

posiadała legitymacji prawnej, gdyż figurowały w banku wzory podpisów 

złożone przez przedstawicieli poprzedniej Krajowej Rady Związku. 

Po wyjaśnieniu historii przelewów na w/w rachunku KKR zobowiązała Radę 

Zakładową Organizacji Związku w Ministerstwie Sprawiedliwości do założenia 

własnego rachunku na potrzeby funkcjonującej  Rady Zakładowej co ta uczyniła 

dopiero w miesiącu październiku. Po otrzymaniu informacji o założeniu 

własnego konta KR w dniu 24 listopada 2014 roku dokonała w Banku przelewu 

środków na wskazany rachunek. 

Analiza dokumentów finansowych wykazała ponadto, że pomimo zobowiązania 

do zapłacenia zaległości wobec Krajowej Rady na Konferencji w Otwocku 

dwóch delegatów w/w Rady w osobach pana Mariusza Czaplickiego oraz Pani 

Marleny Glilewicz Rada Zakładowa działająca w Ministerstwie 

Sprawiedliwości nie opłaciła składek do opłacenia, których zobowiązała się  

w 2010 roku. Kwota zaległych opłat członkowskich, która dotychczas nie 

została uregulowana wynosi 1.613,00 zł.  

KR informuje, że każda Zakładowa Organizacja Związku zobowiązana jest do 

posiadania rachunku bankowego oraz uiszczania składek członkowskich  

w odpowiedniej wysokości w zależności od posiadanej liczby członków, 

wszelkie ujawnione nieprawidłowości powinny być na bieżące eliminowane. 

 


