
 

 

 

 
   

 

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa  Al. Ujazdowskie 11 

NIP: 526-170-6055 

KRS: 0000 121 108 

tel./fax: 22 23-90-716 

Warszawa, dnia 10 października 2017r. 

 

KOMUNIKAT  ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W MINISTERSTWIE 

SPRAWIEDLIWOŚCI Z  DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017r. 

 

          Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 10 października 

2017r.  działając wspólnie i w porozumieniu, celem jak najskuteczniejszego reprezentowania waszych 

praw i interesów niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych, w 

tym także do Prezesa Rady Ministrów uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Temat spotkania został określony w sposób precyzyjny przez nas i dotyczył działań Ministerstwa 

Sprawiedliwości w zakresie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa.  

W spotkaniu z ramienia działających w porozumieniu Związków Zawodowych udział wzięli: 

1. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem"  

2. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie 

3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Sprawiedliwości RP z siedzibą w 

Poznaniu   

4. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim 

5. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi 

 

Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości  w spotkaniu udział  wzięli:  

Wiceminister Sprawiedliwości:  Michał  Wójcik,  

Dyrektor Departamentu  Budżetu:   Jan Paziewski 

Dyrektor  Departamentu Sprawiedliwości  Krzysztof Petryna,  

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Wojciech Ulitko 

Dyrektor Biura Ministra Marek Łukaszewicz. 

            Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem ze względu na sprawy, które zatrzymały Wiceministra 

Michała Wójcika, podobnie jak z uwagi na konieczność jego udziału w innych czynnościach zakończyło 

się wcześniej.  
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    Pan Wiceminister powitał zebranych gości, uprzedził o konieczności wyjścia o określonej godzinie, 

co jest niezbędne z uwagi na inne czynności. Ponadto podkreślił konieczność i wagę wspólnej 

reprezentacji pracowników, podnosząc że podziały nie służą dobrze rozumianym i pojętym ochronie 

praw pracowników sądownictwa. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Przewodnicząca Iwona Nałęcz - Idzikowska, która w sposób możliwie 

najbardziej skuteczny i skompensowany przedstawiła dramatyczną sytuację pracowników sądownictwa, 

wnosząc o udzielenie odpowiedzi przez pana Wiceministra. 

Jako drugi głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Finansowo - Ekonomicznych KNSZZ "Ad Rem" 

Zenon Czernicki, który odniósł się do spraw związanych z budżetem oraz jego konstruowaniem i 

rozdysponowaniem. Wskazał na szereg nie do końca właściwych decyzji, a w polemice z Dyrektorem 

Departamentu Budżetu Janem Paziewskim odniósł się także do ZSRK. Ponadto poruszył tu także 

kwestię zabierania oszczędności z sądów i rozdzielaniu na pozostałe, nawet jeśli wydatkowały wadliwie. 

Zwrócił także uwagę na fakt, że przedstawiane dane statystyczne liczone są jako średnie, a nie 

jednostkowe, co w dużych jednostkach powoduje rozmycie realnego wyniku. Ponadto 

Wiceprzewodniczący Prezydium KNSZZ "Ad Rem" wspomniał o problemach jakie pojawiają się na 

skutek nieprawidłowego zarządzania poszczególnymi jednostkami w tym wynikające z raportu NIK 

wydatkowanie środków pieniężnych, które stanowią wręcz nadużycie czy też naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Przewodnicząca Prezydium Justyna Przybylska ponadto pytając kilkukrotnie 

przy wymijających wypowiedziach wymogła odpowiedź w zakresie środków pieniężnych jakie mogą 

zostać przekazane dla sądów pod koniec roku. Mimo początkowych informacji, iż takie środki zostaną 

przekazane celem rozdysponowania na rzecz pracowników, po dokładnym rozpytaniu pan Dyrektor 

Departamentu  Budżetu  Jan Paziewski przyznał, że nie ma żadnego wpływu na rozdysponowanie tych, 

a pełna decyzyjność w tym zakresie należy do Dyrektorów SA.  Tym samym wyraźnie wykazano, że 

początkowa informacja o dodatkowych pieniądzach nie do końca odpowiadała faktom. 

       Kolejno głos zabrali przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Pracowników Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Magdalena Łykowska podkreślając problemy 

związane z fluktuacją kadr wskazując na dane dotyczące Sądu w Poznaniu, gdzie 40% pracowników 

odeszło z pracy. Pan wiceminister również takimi danymi dysponował i zgodził się z tym, wyrażając 

pogląd, że rzeczywiście jest to dużym problemem. Ponadto głos zabrała Renata Szczęsna - Koneczas, 

która wskazała na problemy pracowników z wieloletnim stażem wskazując na przykłady znane  jej 

osobiście  z pracy zawodowej, na problemy emocjonalne i zdrowotne pracowników. 
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         Następnie głos zabrali przedstawiciele  Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów 

Rejonowych w Łodzi, którzy nawiązując do wątku poruszonego przez poprzedników, wskazując na 

problemy zdrowotne pracowników, stres wynikający nie tylko z niskich zarobków, ale także z 

przełożenia tego na życie prywatne. Powoduje to choroby pracowników i liczne zwolnienia lekarskie, 

które także mają wpływ na szybkość i sprawność postępowania sądowego. 

  Kolejno głos w dyskusji zabrali przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników 

Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Przede wszystkim w pełni 

poprali i zgodzili się z uwagami i postulatami przedmówców wskazując ponadto, że ustały prace nad 

nowelizacją ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Wskazali na konieczność przyjęcia rozwiązań 

systemowych dotyczących wynagrodzeń pracowników sądów gwarantujących ich stały, coroczny 

wzrost.  Wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem informacji w tym zakresie i konsultacji ze Związkami.   

    W odpowiedzi na wszystkie podniesione kwestie Pan Wiceminister po pierwsze powiedział, że 

zajmuje się sprawami sądownictwa od niedawna, bo od czerwca, a Ministerstwo podejmuje wszelkie 

możliwe kroki do zaspokojenia żadań tej grupy zawodowej stąd też nie rozumie i uważa za niestosowne 

opublikowany w Rzeczpospolitej artykuł o sytuacji pracowników sądownictwa. W zakresie spraw 

związanych z budżetem i kwestiami danych statystycznych w kontekście reform, jak również pomysłu 

różnicowania płac pracowników ze względu na miejsce położenia sądu (dodatek wielkomiejski) 

przekazał głos Dyrektorowi Departamentu  Budżetu  Janowi Paziewskiemu oraz Dyrektorowi  

Departamentu Sprawiedliwości  Krzysztofowi Petrynie. 

    Obecna na spotkaniu MOZ Solidarność nie przedstawiła żadnych uwag, planów, ani propozycji w 

kontekście podwyżek. Pochwaliła się, że została ekspertem w Komisji, oraz zabrała głos w sprawach 

reprezentowania pracowników wnosząc, aby pan Minister przy rozmowach nie zapraszał małych 

Związków, a jedynie te duże, co uprości rozmowy. Zdaniem Przewodniczącej MOZ Solidarność małe 

Związki nie powinny być reprezentatywne w rozmowach na takim szczeblu. Spotkało się to z brakiem 

komentarza i niezręczną chwilową ciszą, po czym zmieniono temat rozmowy. Pani Przewodnicząca 

MOZ Solidarność zabrała również głos w kwestii statystyk Dyrektora Jana Paziewskiego, stwierdzając 

iż nieco w niej namiesza, co wywołało uśmiech pana Dyrektora. 

    Następnie pan Wiceminister opuścił spotkanie z uwagi na konieczność udania się na posiedzenie 

Sejmu. Wraz z nim salę obrad opuściła MOZ Solidarność. 
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      Reszta uczestników pozostała na sali obrad, gdzie w swobodnie poruszano szczegółowe kwestie 

związane tak z podwyżkami, jak też z innymi tematami. Rozmowy dotyczyły danych statystycznych 

Dyrektora  Departamentu Sprawiedliwości  Krzysztofa Petryny, jak też współpracy z Dyrektorami 

Sądów, gdyż w spotkaniu uczestniczyła także sędzia Lucyna Oleszek z Departamentu Kadr. KNSZZ 

"Ad Rem" doręczył osobiście Panu Krzysztofowi Petrynie stanowisko zajęte w sprawie asystentów 

sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu, które następnie z prośbą o zajęcie stanowiska zostało 

przedstawione Ministrowi Sprawiedliwości. Ponadto z uwagi na liczne problemy jakie występują w SR 

Szczecin Centrum poruszono i tą problematykę wskazując na liczne naruszenia przepisów prawa pracy. 

W tym zakresie ustalono, iż w takim wypadku należy złożyć oficjalną skarg i, omówiono dokładną 

procedurę.                    

Na spotkaniu w dniu  dzisiejszym  omawiane były  np. kwestie 

-   podwyżek i waloryzacji wynagrodzeń na rok 2018  

-  zwiększenia  etatów  w roku 2018 

- objęcie podwyżkami długoletnich pracowników sądów ,którzy w przeciągu ostatnich lat nie     

otrzymali  żadnych regulacji płacowych 

- na koniec  2017 roku  zostaną wypłacone   dodatkowe środki  z oszczędności uzyskanych  ze zwolnień 

lekarskich sędziów    

-zapewnienia  kierownictwa ministerstwa o  tym ,że podejmują działania w zakresie zmian  w 

wynagrodzeniach  poprzez ich podwyższenie  w latach następnych 

Minister podkreślił ,że nie ponosi odpowiedzialności za działania poprzednich ministrów ,związki 

zauważyły ,że już od 2 lat są przy władzy , a zmiany nie nastąpiły 

- rotacji pracowników w sądach  z uwagi na niskie wynagrodzenia 

-mobbing  oraz choroby  zawodowe występujące wśród pracowników sądowych  

  
Przewodnicząca Krajowej Rady Związku 

            Iwona Nałęcz - Idzikowska 

 

 


