
Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 roku. 

 

Szanowni Państwo jesteśmy bezpośrednio po rozmowach w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem składnej informacji o wszystkich aspektach jakie 

zostały poruszone w trakcie spotkania. Z tego też względu obecna informacja ma charakter 

ogólny i jest przekazana w odmienny sposób niż dotychczas (tj. inna niż komunikat). 

Jednocześnie w najbliższym czasie obecna informacja zostanie zmodyfikowana do ogólnie 

przyjętych norm. 

 

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym, przedstawiciele 

ZZPWS RP wraz z pozostałymi przedstawicielami Związków Zawodowych uczestniczyli w 

spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z ramienia strony Ministerstwa Sprawiedliwości 

w spotkaniu uczestniczyli między innymi Podsekretarz Stanu – Stanisław Chmielewski, Jan 

Paziewski – dyrektor Departamentu Budżetu i Inwestycji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 

Naczelny przedmiot spotkania dotyczył spraw związanych z sytuacją finansową pracowników 

sądów i prokuratury. Wskazana została obecna bardzo trudna sytuacja finansowa 

pracowników zarówno co do wysokości płacy zasadniczej jak też co do kwestii dokonania 

natychmiastowych podwyżek płac (na ręce Ministra złożone zostały paski wynagrodzeń 

pracowników sądów – potwierdzające dramatyczną sytuację w zakresie wysokości płacy). 

Podniesiono również problem zróżnicowania wynagrodzeń pracowniczych - tzw. „widełek”. 

W tym zakresie wystąpiono do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do 

uszczegółowienia Rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 

wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury i doprecyzowanie 

obecnych zapisów zawartych w Załączniku Nr 3 - poprzez wprowadzenie jednoznacznych 

kryteriów ustalenia wynagrodzenia dla danego stanowiska. Pan Minister Stanisław 

Chmielewski obiecał (przy ostrym sprzeciwie Pana Dyrektora Paziewskiego), że dokonana 

zostanie analiza co do faktycznej siatki płac w ramach Załącznika nr 3, jak też oceniona 

zostanie zasadności utrzymania obecnej konstrukcji płac. Jednocześnie Pan Minister 

Stanisław Chmielewski oczekuje od Związków Zawodowych przedstawienia propozycji co 

do rozwiązania prawnego w tym zakresie (wskazuję, że w tym przedmiocie niezwłocznie 

zostaną rozpoczęte prace, o wynikach których będziemy informować). 

 

Szczególnego zaznaczenia wymaga, iż strona ministerialna w zakresie możliwości podwyżki 

płac wskazała, że mamy wybory i nikt żadnej decyzji dot. płac nie podejmie. Z tego co 

mówili przedstawiciele ministerstwa w najbliższym czasie nie są planowane zmiany ustawy o 

pracownikach sądów i prokuratur. 

 

Kolejnym temat dotyczył braku przekazywania, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, aktów 

prawnych do konsultacji społecznych czego przykładem był zapis art. 4a w ustawie o 

pracownikach sądów i prokuratury. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wszystkie projekty aktów 

prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości w przyszłości będą przekazywane do konsultacji 

społecznych związkom zawodowym. 

 

Podniesiono również kwestię dotyczącą problemów z wprowadzaniem programów 

pilotażowych dot. wartościowania stanowisk, które już są wprowadzane do sądów (w 

przyszłości podobne projekty mają być wprowadzone do jednostek organizacyjnych 

prokuratury). Zwrócono uwagę, że program ten może między innymi powodować powstanie 

patologicznego zjawiska rozpadu stosunków międzyludzkich. Przedstawiciele Związków 

Zawodowych podkreślali, że specyfika pracy w organach wymiaru sprawiedliwości jest 

zupełnie odmienna i nie cechuje się tymi samymi walorami co realizacja zadań w 

korporacjach czy firmach prywatnych. 

 



W zakresie wypracowanych kwestii uzyskano: 

 

1. zatwierdzenie cyklicznego systemu spotkań z Ministrem Sprawiedliwości (najbliższe 

 

spotkanie odbędzie się we wrześniu i będzie dotyczyć między innymi wynagrodzeń – przede 

wszystkim s „widełek” płacowych w ramach Załącznika Nr 3 w tym możliwości ich 

modyfikacji); 

 

2.zobowiązanie strony ministerialnej, iż Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie działania 

interwencyjne w przypadku występowania w jednostkach sądownictwa powszechnego 

zjawisk niezgodnych z prawem pracy; 

 

3. zobowiązanie strony ministerialnej, iż przeprowadzona zostanie analiza co do zasadności 

uszczegółowienia Rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad 

wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury i doprecyzowanie 

obecnych zapisów zawartych w Załączniku Nr 3 – poprzez wprowadzenie innych niż 

dotychczas rozwiązań.; 

 

4. jednoznaczne stanowisko strony ministerialnej co do kwestii dotyczącej uprawnień 

pracowników w zakresie urlopów szkoleniowych (strona ministerialna zajęła stanowisk, iż 

dotychczasowa interpretacja przepisów przez Ministerstwo Sprawiedliwości – wyrażona w 

pismach skierowanych do jednostek sądownictwa powszechnego – jest jednoznaczna i winna 

być respektowana). 

 

Poniżej zamieszczam treść pisma, które zostało w dniu dzisiejszym złożone na ręce Ministra 

Sprawiedliwości (zawarto w nim dodatkowe wnioski). 

 

Zastrzegam, iż powyższa treść będzie zmieniona i uzupełniona w późniejszym terminie z 

przyczyn techniczno - organizacyjnych. Jednocześnie przepraszam za ewentualne błędy w 

treści. 

 

Wkrótce wydany zostanie Komunikat w tym przedmiocie zawierający skany pism. 

Dodatkowo wskazuję, iż czekamy na protokół ze spotkania (sporządzony przez stronę 

ministerialną), który mamy otrzymać najwcześniej w połowie lipca. O wszelkich 

dodatkowych kwestiach poinformuję w najbliższym możliwym terminie. 

 

Z poważaniem 

 

Waldemar Urbanowicz 

 

Przewodniczący Krajowej Rady 

Związku Zawodowego Pracowników 

Wymiaru Sprawiedliwości RP 


