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KOMUNIKAT z dnia 6 grudnia 2016 roku 
 
 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 

uprzejmie informuje, że w dniach 5-7 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady,  

w trakcie którego, oprócz załatwienia spraw bieżących, podjęto uchwałę o przyjęciu 

Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w struktury Związku 

Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. 

 

W dniu 6 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Związku z:  

- wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, 

- zastępcą Dyrektora Departamentów Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości 

sędzią Jackiem Przyguckim 

- dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Janem Paziewskim,  

W trakcie spotkania przedstawione zostały problemy, które od wielu lat nurtują 

pracowników sądów. Wiceminister Łukasz Piebiak po raz kolejny wykazał ogromne 

zrozumienie dla pracowników sądów oraz przedstawionych przez nas kwestii. 

W trakcie spotkania poruszyliśmy następujące tematy: 

- pracę w kilku niekompatybilnych systemach/aplikacjach informatycznych jak – OrCom.Web, 

ZSRK, KRK, SDE, ESP, Currenda, BIG, EWD, NOE, Pesel – Sad, która to znacznie wydłuża 

czas pracy pracowników sekretariatów na wykonanie tych samych czynności, które 

niejednokrotnie sprowadzają się do ich powielania; 

- ocenę zasadności poniesionych kosztów przy zakupie i wdrażaniu wielu systemów 

informatycznych w ramach postępowania karnego. Zakupiony i wdrożony program 

OrCom.Web, oraz  wdrażany do oddziałów finansowych i należności sądowych moduł ZSRK 

nie spełnia oczekiwań w wykonywanych obowiązkach; 

- nałożenie na pracowników sądów (zajmujących się należnościami SP) obowiązku 

przesyłania informacji do Biur Informacji Gospodarczej o wysokości zadłużenia osób 

skazanych. Na pracowników sądów nałożono obowiązek przesyłania/aktualizowania danych 
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do baz danych firm (spółek akcyjnych) Krajowy Rejestr Długów, BIG Info Monitor, KBIG, KIDT 

(Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych) Rejestr Dłużników ERIF, które to informacji 

tych udzielają odpłatnie bankom czy firmom kredytowym. To pracownicy sądów w ramach 

wykonywanych swoich obowiązków napełniają bazy danych wyżej wymienionych 

firm/instytucji, które to następnie za opłatą informacji tych udzielają; 

- obowiązek opłat ponoszonych przez Sądy tytułem kary na PEFRON; 

- brak jednoznacznego uregulowania kwestii związanej z pełnieniem dyżurów aresztowych 

przez urzędników w sądach rejonowych. Naszym zdaniem uregulowania te powinny być 

ujednolicone na poziomie wszystkich sądów rejonowych w kraju.   

Od dyrektora Jana Paziewskiego uzyskaliśmy informację o przekazaniu dodatkowych 

środków przeznaczonych na fundusz nagród dla wszystkich pracowników sądów w kwocie  

6 mln 200 tys zł, które niezwłocznie powinny być rozdysponowane na nagrody dla  

wszystkich pracowników przez dyrektorów poszczególnych sądów.  

Ponadto potwierdzona została decyzja o wzroście wynagrodzeń dla wszystkich 

pracowników sądów w wysokości 1,30%, począwszy od stycznia 2017r.  
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