
                 
                                        KOMUNIKAT  NR 2/2010 
 
                                    

 
 

W dniach 25 – 26  marca 2010 roku przedstawiciele Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników 

Wymiaru Sprawiedliwości RP w składzie : 

 

1. Renata Pszczółkowska – Kozub   -   przewodnicząca 

2. Elżbieta Węgrzyn                            -   wiceprzewodnicząca  

3. Urszula Zawada                               -   wiceprzewodnicząca 

4. Ewa Dziuba                                      -   skarbnik 

5. Elżbieta Knapik                               -    sekretarz 

6. Piotr Kwaśnicki                               -    członek 

7. Iwona Nałęcz – Idzikowska          -    członek  

 

oraz  Komisja Rewizyjna w składzie : 

 

1. Andrzej Sałek               -  przewodniczący 

2. Danuta Korzan             -  członek 

3. Dorota Dąbrowska       -  członek  

 

 

 

                                          Na posiedzeniu poruszono następujące tematy : 

 

 

1. Krajowa Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą Bilans za 2009 rok.  

2. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 

rok.  

3. Omówiono spotkanie z podsekretarzem Stanu Panem Jackiem Czają w dniu 2 lutego 2010 roku. 

Poruszono przede wszystkim problemy dotyczące nowego projektu Ustawy  o pracownikach 

sądów i prokuratury  oraz po raz kolejny problem dofinansowania  do studiów uzupełniających.  

Zgodnie z zapewnieniem Ministra projekt w/w Ustawy miał być przesłany do konsultacji w 

terminie 1 miesiąca.                                                                                                                          

Wszyscy uczestnicy spotkania uzyskali zapewnienie, iż robocze spotkania z przedstawicielami 

ministerstwa będą odbywać się cyklicznie.                                                                                           

Dnia 25 marca 2010 roku podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Ministerstwa 

Sprawiedliwości uzyskaliśmy informację, iż nie otrzymamy projektu Ustawy do konsultacji 

społecznych albowiem utworzono nową Komisję i droga legislacyjna ustawy zostanie rozpoczęta 

od początku, czyli od przedstawienia założeń do Ustawy, które otrzymamy do opinii ( bez 

określania wstępnego terminu).  

4. Wystosowano pismo do Ministra Sprawiedliwości odnośnie informacji na temat projektu Ustawy 

o pracownikach sądów i prokuratury.    

5. Poruszono problem dokształcania pracowników mających ukończonych 40 lat życia i mających 

15 lat pracy w Centrum Szkolenia Kadr . Na podstawie wątpliwości przedstawionych przez Sąd 

Rejonowy w Bielsku – Białej wystosowano pismo do Ministra Sprawiedliwości o wyjaśnienie 

nurtujących wątpliwości, a dotyczących zbyt małej liczby skierowań pracowników spełniających 

wymogi do Krajowego Centrum, co może za sobą pociągnąć konsekwencje nie przeszkolenia 

wszystkich osób spełniających wymogi.  

6. Skierowano pismo do Sekretarza Stanu Stanisława Chmielewskiego odnośnie 1% waloryzacji 

przewidzianej w Ustawie budżetowej na rok 2010.  



7. Przedstawiono stanowisko Krajowej Rady w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych 

pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z dnia 18.02.2010 r.   

8. Rozpatrzono odwołania pracowników Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie dotyczące odmowy 

ich przyjęcia do obecnie funkcjonującej Organizacji Związkowej przy Sądzie Rejonowym w 

Dzierżoniowie – wystosowano zapytanie do Rady Zakładowej.  

9. Skierowano pismo do Pani Elżbiety Karkosa – Królak Naczelnika Wydziału Kontroli w Biurze 

Ministra dotyczące udostępnienia wyników kontroli Sądu Rejonowego w Mielcu.    

 

 

Krajowa Rada informuje, iż w dniach od 27 maja (od obiadu) – 29 maja ( do śniadania) 2010 roku 

w Otwocku odbędzie się Krajowa Konferencja Delegatów .  

Zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu  - Każda zakładowa organizacja Związku zrzeszająca do 100 członków 

ma prawo do obsadzenia dwóch mandatów Delegata, a w przypadku zakładowej organizacji 

Związku zrzeszającej od 100 do 200 członków, ma prawo do obsadzenia 4 mandatów Delegata, a w 

przypadku zakładowej organizacji Związku zrzeszającej więcej niż 200 członków, ma prawo do 

obsadzenia 6 mandatów Delegata.  

 

W związku z powyższym Krajowa Rada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie nazwisk 

kandydatów na Krajową Konferencję Delegatów do dnia 30 kwietnia 2010 roku zarówno w formie 

papierowej, jak i potwierdzić telefoniczne ( na wypadek gdyby nie dotarła korespondencja ).   

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Przewodnicząca                                                                                                             

                                                                                                                          Krajowej Rady Związku 

 

                                                                                                                    Renata Pszczółkowska - Kozub  

                                                                                      

 
 
 
 
 

W załączeniu : 

1. Pismo do Ministra Sprawiedliwości 

    dot. Ustawy o pracownikach sądów  

2. Pismo do Ministra Sprawiedliwości  

     Dot. dokształcania w Krajowym Centrum 

3. Pismo do Sekretarza Stanu 

     dot. waloryzacji 

4. Pismo do Naczelnika Wydziału  Kontroli 

     Dot. wyników kontroli 

5. Pismo do Podsekretarza Stanu 

     dot. rozporządzenia.  

 
 
 
 

 



Krajowa Rada Warszawa , dnia 25 marca 2010r. 
Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 

z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 00-

950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 

 

 

 

KRZ I 12/2010 

 Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości 

Warszawa 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP, powołując się na spotkanie z Podsekretarzem Stanu Panem 

Jackiem Czają w dniu 2 lutego 2010 roku, oraz uzyskane zapewnienia o 

prowadzonych pracach nad projektem nowej Ustawy o Pracownikach Sądów i 

Prokuratury, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie brakiem jakiejkolwiek 

informacji o prowadzonych pracach. Na w/w spotkaniu, uzyskaliśmy 

zapewnienie, iż nowy projekt zostanie nam przedstawiony do konsultacji w ciągu 

najbliższego miesiąca. Po upływie zakreślonego terminu, uzyskaliśmy 

telefoniczną informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, iż prace nad projektem 

nowej Ustawy zostały wstrzymane oraz, że cała procedura odnośnie nowego 

projektu Ustawy zostaje wszczęta od. początku, łącznie z nowymi założeniami 

do projektu, co do których przesyłaliśmy swoje opinie już ponad roku temu. 

W związku z otrzymywanymi tak sprzecznymi sygnałami, prosimy o 

przesłanie nam konkretnych i spójnych informacji, na jakim etapie w chwili 

obecnej są prowadzone prace nad naszą nową ustawą. 

My, jako przedstawiciele tej grupy zawodowej, którą w ostatnio proponowanym 

projekcie planowano pozbawić statusu urzędnika, pragniemy brać czynny udział 

w pracach nad Ustawą dotyczącą nas, pracowników. Uważamy, iż nasze uwagi 

do kolejnych projektów wielokrotnie przesyłane na ręce Pana Ministra winny 

być starannie przeanalizowane przez członków Komisji. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra, o wskazanie nam 

osoby upoważnionej do udzielania nam wszelkich informacji dotyczących nas, 

pracowników, oraz informacji dotyczących prac nad nową ustawą. Do chwili 

obecnej jako przedstawiciele tak licznej grupy zawodowej, czujemy się 

ignorowani brakiem jakichkolwiek informacji ze strony Ministerstwa. 

Przewodu icząca 

Krajowej Rady Związku 

Renata Pszczółkowska-Kozub 

 



Krajowa Rada Warszawa , dnia 25 marca 2010r. 

Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 
z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 

KRZ I 10/2010 

Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości 

Warszawa 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji, czy 

do momentu obowiązywania przepisów przejściowych, Ustawy o zmianie 

Ustawy o Pracownikach sądów i prokuratur, Dz. U. 102/07 poz. 690, zapewniona 

zostanie możliwość ukończenia studium zawodowego w Krajowym Centrum 

Szkolenia Kadr wszystkim pracownikom, którzy osiągnęli wiek 40 lat i posiadają 

15 letni staż pracy. 

Jesteśmy zaniepokojeni dotychczasową zbyt małą liczbą skierowań na 

dokształcanie w Centrum Szkolenia Kadr. 

Pragnąc uspokoić obawy pracowników, iż nie wszyscy będą mieli szansę 

skorzystania z uzupełnienia wykształcenia w Centrum, pragniemy uzyskać 

zapewnienie ze strony Pana Ministra co do ich dalszego zatrudnienia na 

dotychczasowych zasadach. 

Przewodnicząca 
Krajowej Rady  Związku 

 



Krajowa Rada Warszawa , dnia 25 marca 2010r. 
Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 

z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 

 

KRZ I 11/2010 

Pan 

Stanisław Chmielewski 

Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Warszawa 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP, w związku z sygnalizowanym przez członków Związku z 

całego Kraju problemem dotyczącym braku wypłat przez niektóre Sądy 1%  

waloryzacji przewidzianej w Ustawie budżetowej na rok 2010, zwraca się z 

uprzejmą prośbą o informację, czy w/w waloryzacja winna być wypłacona 

wszystkim pracownikom sądów i prokuratur na tych samych zasadach. 

Przewodnicząca 

Krajowej Rady Związku 



Krajowa Rada Warszawa , dnia 25 marca 2010r. 

Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 

z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 

Pani Elżbieta Karkosa - Królak 

Naczelnik  

Wydziału Kontroli w Biurze Ministra 

Ministerstwa Sprawiedliwości  

Warszawa  

Al. Ujazdowskie 11 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiar Sprawiedliwości 

RP, powołując się na pismo z dnia 2 września 2009 roku KRJ - 1/59/2009, zwraca się 

uprzejmą prośbą o przesłanie informacji odnośnie wyników przeprowadzonej kontroli 

dotyczącej zgłaszanych nieprawidłowości w Sądzie Rejonowym w Mielcu. 

Przewodnicząca 
Krajowej Rady Związku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KRAJOWA  RADA  ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW  WYMIARU  SPRAWIEDLIWOŚCI 

             RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
          z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości  

             00 – 950  Warszawa Al. Ujazdowskie 11 
                                                                                          Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. 

 

KRZ I 8/2010 

 

 

                                                                                      Pan 

                                                                                      Zbigniew Wrona 

                                                                                      Podsekretarz Stanu 

                                                                                      Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

 

 

  Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku analizy przedstawionego „rzekomo 

nowego” projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i 

szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i 

prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego dochodzi do następujących wniosków 

dotyczących powyższego : 

1. Przedstawiony projekt rozporządzenia niczym ( ani jednym słowem )nie różni się od 

obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku. 

2. Zgodnie z § 4 ust. 2 minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do 

wyliczania odpowiednich dodatków wynikających z rozporządzenia.   

W związku z powyższym, jeżeli przedstawiany jest nowy projekt rozporządzenia, to 

przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być uwzględniona 

zmiana dotycząca kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od dnia 1 stycznia 2010 roku 

kwota ta wynosi 1317 złotych, natomiast w rozporządzeniu nadal widnieje kwota 

sprzed dwóch lat, a mianowicie 1126 złotych.  

3. W związku z projektowaną zmianą Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, nie 

widzimy potrzeby, poza pkt. 2 wydania kolejnego rozporządzenia, które utraciłoby w 

terminie wejścia w życie nowej Ustawy moc obowiązującą, co przewiduje się w roku 

2010, zwłaszcza, że nowy projekt rozporządzenia nie jest w zasadzie nowym 

projektem.   

 

 

                       

                       Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, iż nie wnosi uwag do rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania urzędników do wykonywania 

obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w 

Ministerstwie Sprawiedliwości  , w związku z tym,  że rozporządzenie to dotyczy tylko i 

wyłącznie urzędników prokuratury, a żadna jednostka prokuratury nie jest zrzeszona w 

naszym związku. Prokuratury mają odrębny Związek zawodowy.   

 
 

                                                                                                                               Przewodnicząca 

                                                                                                                          Krajowej Rady Związku 

 

                                                                                                                    Renata Pszczółkowska - Kozub  

                                                                                      

 


