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WSPÓLNE STANOWISKO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH OBECNYCH NA SPOTKANIUW 

MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 10.10.2017R. TJ.: 

 

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

2. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu 

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 

 

        W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania chcielibyśmy aby Pan Minister we współpracy ze 

Związkami reprezentującymi pracowników sądów na równych prawach traktował wszystkie związki 

zawodowe. Informujemy, iż wymienione powyżej Związki Zawodowe, reprezentujące pracowników 

wymiaru sprawiedliwości, które mając na celu obronę i dbałość o interesy zarówno członków, jak też 

wszystkich pracowników, łącznie zrzeszają około 4.500 członków. Jako tak duża reprezentacja nie 

uważamy aby w rozmowach i podczas spotkań zachodziła potrzeba wyeliminowania jakiejkolwiek 

reprezentacji pracowników, a postulat MOZ Solidarność zmierzający do eliminacji reprezentacji 

pracowników nawet lokalnych związków, zwłaszcza wobec słów samego pana Ministra, który 

stwierdził podczas spotkania, iż podziały nie służą pracownikom, uważamy za wysoce niestosowny.  

      Wyrażamy zatem nadzieję, że Pan Minister w tym zakresie zajmie w odpowiedzi stosowne 

stanowisko, czego oczekujemy my, jak i kilka tysięcy członków, oraz kilkadziesiąt tysięcy 

pracowników. W tym też miejscu mając na względzie przejrzystość działań władzy państwowej, oraz 

prawnie zagwarantowaną zasadę równego traktowania wnosimy o wyjaśnienie przez Pana Ministra 

poprzez wskazanie konkretnego, jasnego i mającego podstawy podziękowania Przewodniczącej MOZ 

Solidarność, które wygłosił Pan publicznie, w obecności wszystkich zgromadzonych osób, choć bez 

wskazania powodu tych podziękowań, co w obliczu rozmów na szczeblu Ministerstwa, 
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reprezentującego władzę publiczną było skromnie rzecz ujmując zaskakujące i pozwalające na snucie 

wielu domysłów i hipotez. Przyzna Pan Minister, że kiedy tak wysoko postawiony przedstawiciel 

władzy, publicznie takie deklaracje składa i to w stosunku do organizacji związkowej, której status jest 

jasno określony przepisami prawa, to wzbudza to wręcz niepokój. Zaznaczamy przy tym, iż informacja 

ta, o szczególnym ukłonie i niejasnych podziękowaniach pana Ministra została przez MOZ Solidarność 

podana do publicznej wiadomości na internetowej stronie. Tym bardziej wymaga zatem wyjaśnień po 

stronie reprezentującego władzę państwową Ministra powodów takiego postępowania. Bo każda z osób 

uczestniczących w spotkaniu pokonała setki kilometrów, aby tego dnia móc zabrać głos w ważnych 

sprawach pracowniczych. Ponadto zaznaczamy, iż żadna spośród obecnych osób funkcyjnych, z 

wyjątkiem przedstawicieli MOZ Solidarność nie przeszła na etat związkowy. Wszyscy przedstawiciele 

powyżej wymienionych Związków Zawodowych każdego dnia skrupulatnie i z oddaniem wykonują 

swoją pracę zawodową nie blokując etatów, ani nie powodując żadnych kosztów po stronie 

pracodawców, co w naszej ocenie wymaga wręcz docenienia. Bo wszystko co staramy się zrobić w 

imieniu i na rzecz pracowników wykonujemy społecznie i w czasie prywatnym. Tym bardziej zatem w 

stosunku do tych dwóch zdarzeń wnosimy, a nawet żądamy zajęcia pisemnego stanowiska, wraz z 

jasnym i konkretnym wyjaśnieniem powodów publicznych podziękowań reprezentującego władzę 

państwową Ministra wobec związku zawodowego.   

      Reasumując niniejsze wspólne stanowisko i publiczny charakter zdarzeń, wnosimy o pisemne 

ustosunkowanie się do wyżej wymienionych kwestii. Oczekujemy pilnej odpowiedzi, albowiem naszym 

celem jest wspólne działanie na rzecz wszystkich pracowników i nie wyrażamy zgody na próby 

wpływania na jej ograniczanie, ani tym bardziej nie możemy pozostawać bierni wobec niejasnego 

promowania jednego związku zawodowego. Podstawy zaś działania władzy publicznej (państwowej), a 

zwłaszcza układy zakulisowe mogą wzbudzać szereg wątpliwości i insynuacji, a zatem tym bardziej 

wymagają wyjaśnienia.  

 

 
Przewodnicząca Krajowej Rady Związku 

            Iwona Nałęcz - Idzikowska 

 


