
  7 grudnia 2018 r. 
 

Nr 47 (263652) 2018 Rok XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biuro Prasowe OPZZ e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl tel.: 022 551 55 05, fax: 022 551 55 01, 00-924 Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40 

 

   
List otwarty  

NSZZ Pracowników 

Wymiaru  

Sprawiedliwości RP 

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego 

Zawiązku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, który 

jest członkiem OPZZ i Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych skierował list 

otwarty do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Niezależny Samorządny Związek Pracowników 

Wymiaru Sprawiedliwości Pracowników 

Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu wyraża 

stanowczą dezaprobatę i uzasadnione zastrzeżenia dla 

prowadzonej przez Pana Rząd  polityki nierównego 

traktowania poszczególnych grup zawodowych  

 

w zakresie wynagradzania w państwowej sferze 

budżetowej- a w szczególności pomijanych przez lata 

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wymiaru 

sprawiedliwości. 

Rozpoczęte przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości  

w 2016 roku prace mające na celu poprawę statusu 

materialnego naszej grupy zawodowej, sukcesywnie  

z roku na roku "wyhamowują", tzn. w 2016 roku 

podwyżka na etat wyniosła średnio 350 zł brutto,  

w 2017 roku około 150 zł. brutto, a w 2018 roku tylko 

80 zł brutto.    

Obecny stan prawny, który uniemożliwia pracownikom 

wymiaru sprawiedliwości prowadzenie jakichkolwiek 

akcji strajkowych mających na celu poprawę ich 

sytuacji, jest od lat wykorzystywany przez następujące 

po sobie Rządy w tym również reprezentowany przez 

Pana Premiera. Jednocześnie przyznając od 2019 roku 

znaczne podwyżki wynagrodzeń pracownikom innej 

grupy zawodowej funkcjonującej w obrębie jurysdykcji 

Ministra Sprawiedliwości - tj. Służby Więziennej – 

proponowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 

sądów i prokuratur marginalizuje się do żenująco, 

nieproporcjonalnie niskich. 

Dzisiaj pracownicy sądów i prokuratur borykają się nie 

tylko z „głodowymi” wynagrodzeniami. Kwota na 

poziomie 2300 zł brutto pracownika z 25-30 letnim 

stażem pracy jest żenującą niska i nie do 

zaakceptowania ! Niedopuszczalne jest aby pracownik 

z wieloletnim stażem pracy zarabiał niewiele więcej od 

przyuczającego się do pracy, a przy tym zarabiał 

niewiele więcej niż ustawowo zagwarantowane 

wynagrodzenie minimalne. Powoduje to brak 

motywacji do pracy doświadczonych urzędników. 
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Od kilku lat obserwujemy wzrastający brak 

zainteresowania wakatami w wymiarze 

sprawiedliwości. To zaś powoduje, że doświadczeni 

pracownicy wykonują obowiązki za dwóch, a nawet 

trzech pracowników za „głodową” stawkę! 

Wynagrodzenie zasadnicze na poziomie płacy 

minimalnej zdecydowanie nie zachęca do 

podejmowania pracy w sądach i w prokuraturze. Sądy 

borykają się z trudnościami w obsadzie wolnych 

stanowisk, co w dalszej perspektywie może 

doprowadzić do dezorganizacji i zapaści wymiaru 

sprawiedliwości. Niskie wynagrodzenia to tylko 

pozorne oszczędności! 

Wobec takiej sytuacji sądy nie mogą działać szybko  

i sprawnie, a o to zabiegał Rząd Prawa  

i Sprawiedliwości wdrażając reformę wymiaru 

sprawiedliwości! 

Polityka obecnego Rządu ukierunkowana na poprawę 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości  nie 

uwzględnia poprawy  coraz dramatyczniejszej sytuacji 

materialnej pracowników sądów i prokuratur. 

Przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

środki są jedynie doraźnymi działaniami maskującymi 

skalę problemu istniejącą od lat i nie zatrzymają fali 

odejść wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej. 

Wielu cennych pracowników już „stracono” na rzecz 

różnych kancelarii i innych podmiotów. Informowanie 

opinii publicznej o milionowych kwotach 

przekazywanych w tym celu przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości do Sądów i Prokuratur, bez podawania 

faktycznych kwot średnio przypadających na etat 

pracowniczy to gra pozorów i zaciemniania 

rzeczywistości. 

Zważywszy na przyjęte w ostatnich tygodniach przez 

Przedstawicieli Pana Rządu rozwiązania co do innych 

grup zawodowych, pracownicy sądów i prokuratur 

kategorycznie oczekują równego traktowania  

z pracownikami Policji, Służby Więziennej, Kadry 

Administracji Skarbowej w zakresie wzrostu 

wynagrodzeń. Proponowana przez Rząd podwyżka na 

poziomie 5% w 2019 roku, w żadnym stopniu nie 

spełnia oczekiwań pracowników! Powinna wynosić 

minimum 1000 zł miesięcznie przy kilkuletnim braku 

waloryzacji wynagrodzeń, jednoczesnym ciągłym 

wzrostem cen oraz kosztów utrzymania rodziny, a także 

wprowadzonym w 2007 roku przez Ministra 

Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę obowiązku 

podwyższenia wykształcenia przez kadrę sądów  

 

i prokuratur do minimum licencjatu na koszt własny 

pracownika. 

Wzrost płac o ww. kwotę będzie tylko częściowym 

wyrównaniem poziomu wynagrodzeń pracowników 

wymiaru sprawiedliwości w stosunku do ww. grup 

zawodowych. Pozwoli to jednak na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb egzystencjonalnych rodzin 

pracowników. 

W związku z powyższym stanowczo domagamy się 

niezwłocznego wyeliminowania wyżej wskazanej 

dyskryminacji i zaniedbań wobec pracowników 

zatrudnionych w sądach i prokuraturach. 

Pracownicy Sądów i Prokuratur liczą, że nie zostaną 

przez kolejny Rząd ponownie oszukani. 

 

Z poważaniem 

Zarząd Główny 

NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

30-sta rocznica debaty 

Miodowicz – Wałęsa 

Tak wspomina tą debatę w swojej książce „Zadymiarz” 

Alfred Miodowicz. 

 

Samochodem do telewizji 30 listopada pojechałem 

zupełnie sam, bez kierowcy, bez asysty. Było bardzo 

ciemno, mokro, ul. Woronicza jak zawsze, rozkopana.  



Musiałem krążyć. Na miejscu byłem 10 minut przed 

programem, obfotografowany przez gromady 

reporterów różnej maści. Wałęsa przyjechał niemal „na 

styk”, ze swoim sekretarzem, Krzysztofem Puszem.  

W małym pokoiku na zapleczu przywitaliśmy się, było 

trochę grzecznościowej wymiany zdań - będą nas 

pudrować czy nie? Nie chcieliśmy. Poszliśmy do studia, 

w którym gdzieś za kotarą był podobno ukryty red. 

Passent z "Polityki”. Po debacie, w tym samym pokoiku 

prezesa, musieliśmy chwilę poczekać na dwie takie 

same taśmy wideo z naszej rozmowy. Sam prezes nam 

je uroczyście wręczył. Wałęsa był już odprężony, ale 

narzekał, że jest strasznie zakatarzony - że mógł lepiej 

wypaść. „Ale – stwierdził - pierwsze śliwki robaczywki. 

Zobaczymy co z tego wyjdzie”. Na wizji uzgodniliśmy 

termin kolejnego spotkania w tv na żywo - ekspertów 

obu stron do spraw ekonomii - szefem naszej ekipy miał 

być prof. Kaleta. Po paru spotkaniach zastanowimy się, 

w jakiej formie legalizować owe 273 komitety 

założycielskie „S” w zakładach. 

[fot: archiwum prywatne A. Miodowicza] 

Wolność słowa i wolność 

zrzeszania się w kontekście 

dialogu społecznego 

4 grudnia br. w Przedstawicielstwie Komisji 

Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie dotyczące 

wolności słowa i wolności zrzeszania się w kontekście 

dialogu społecznego.  

 

Na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele 

reprezentatywnych organizacji związkowych  

i pracodawców. OPZZ reprezentował prawnik  

z wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ  

Paweł Galec, który przestawił stan faktyczno-prawny  

w zakresie m.in. praw i obowiązków partnerów 

społecznych, prawa do strajku, sporów zbiorowych  

i konsultacji aktów prawnych. 

Materiał przygotowany przez P. Galca 

Kontrola Świętokrzyskiej 

Komisji Rewizyjnej 

Świętokrzyska Komisja Rewizyjna OPZZ w dniu  

4 grudnia 2018r. przeprowadziła kontrolę w Radzie 

OPZZ Województwa Świętokrzyskiego. Zespół 

sprawdził dokumentację finansową za ostatnie  

5 miesięcy, prawidłowość opłacania składek 

członkowskich, a także realizację planu pracy Rady 

Wojewódzkiej za 10 miesięcy br. 

 

Na koniec przewodniczący ŚKR kol. Marcin Parka 

złożył obecnym członkom życzenia świąteczne  

i noworoczne.  

[materiał przygotowany przez RW OPZZ woj. 

świętokrzyskiego]. 

Ratujmy szpitalne  

serce Warszawy 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników 

Fizjoterapii przeciwko połączeniu trzech szpitali 



klinicznych podległych Warszawskiemu 

Uniwersytetowi Medycznemu. 

 

 

[materiał OZZ Pracowników Fizjoterapii] 

KONKURS -  

OPZZ partnerem 

społecznym w dialogu 

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego zaprasza 

wszystkie osoby do pomocy w wyłonieniu zwycięzców 

konkursu plastycznego ogłoszonego przez lubuską 

strukturę wojewódzką pt.: „OPZZ partnerem 

społecznym w dialogu”. Głosowanie odbywa się  

w trzech kategoriach.  I KATEGORIA -  uczniowie 

szkół podstawowych klasy 1-6; II KATEGORIA - 

uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół 

podstawowych klasy 7-8 oraz III KATEGORIA 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Swój głos można oddać na oficjalnym profilu Rady na 

facebooku, zostawiając pod pracami „łapki w 

górę”. Głosowanie będzie trwało do godziny 20:00, 

10 grudnia 2018 roku. 

A oto kilka prac, które biorą udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 



W jaki sposób uzyskać 

wysoki poziom  

uczestnictwa w PPK? 

3 grudnia 2018 r. w sali notowań Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja 

„Pracownicze Plany Kapitałowe - Długoterminowe 

oszczędzanie Polaków, rola partnerów społecznych  

i rynku kapitałowego w procesie zmiany”.  

 

Organizatorami konferencji byli GPW oraz Fundacja 

GPW, patronat merytoryczny objął Polski Fundusz 

Rozwoju. Podczas spotkania paneliści omawiali 

najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi 

planami kapitałowymi. Prezes Zarządu Polskiego 

Funduszu Rozwoju Paweł Borys przedstawił korzystne 

założenia długoterminowego oszczędzania Polaków. 

Przedstawiciele partnerów społecznych odpowiadali na 

pytania: w jaki sposób uzyskać wysoki poziom 

uczestnictwa w nowo utworzonych PPK?, a także 

odnosząc się do współpracy partnerów społecznych na 

terenie zakładów pracy, mówili o czynnikach 

wspierających i możliwych ograniczeniach. OPZZ 

podczas konferencji reprezentował Bogdan Grzybowski 

– dyrektor wydziału polityki społecznej, który 

podkreślił, że już dawno omawiany akt prawny nie 

budził tak skrajnych emocji – od totalnej krytyki, po 

bezkrytyczne popieranie. Zdaniem przedstawiciela 

OPZZ wysoki poziom uczestnictwa w PPK będzie 

trudno uzyskać, ponieważ oszczędzanie na cele 

emerytalne zostało mocno nadszarpnięte. Po raz 

pierwszy w momencie reformy systemu emerytalnego 

w 1999 r, która dała możliwość obcięcia emerytur  

o połowę. I po raz drugi, związany z II filarem 

emerytalnym, który miał przynieść niebagatelne środki 

dla przyszłych emerytów, a okazało się, że władza  

zagrabiła II filar. Zdaniem OPZZ, to czego ludzie 

potrzebują, to sprawnie funkcjonujący, publiczny 

system emerytalny, oparty na solidarności 

międzypokoleniowej. Jest to najtańszy, najłatwiej 

dostosowalny i najbardziej sprawiedliwy system 

zapewniający starym ludziom środki do życia. Ale nie 

można też dostrzegać, że PPK ma pewne plusy. Warto 

podkreślić, że PPK jest programem oszczędnościowym. 

Nie ma nic wspólnego z systemem ubezpieczeń 

społecznych ani żadnym systemem podatkowym. Nie 

jest również polisą ubezpieczeniową. To prywatne 

środki, oszczędzane przez pracownika z udziałem 

pracodawcy i państwa, które będą dodatkowym 

kapitałem dostępnym w całości po osiągnięciu 60. roku 

życia. Gromadzenie oszczędności w PPK jest 

dobrowolne i opłacalne. Jeżeli sami oszczędzamy, to 

mamy tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia. 

Znacznie korzystniej jest w PPK. W uproszczeniu: do 

każdych pięćdziesięciu złotych odłożonych przez 

pracownika drugie pięćdziesiąt złotych co miesiąc 

dokłada pracodawca, a Państwo dodaje dopłatę roczną. 

W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim 

koncie PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która 

na bieżąco ma być profesjonalnie inwestowana. 

[materiał: B. Grzybowski] 

Problemy szwajcarów 

podobne do polskich 

problemów 

OPZZ na kongresie szwajcarskiej konfederacji 

związków zawodowych SGB. 

 

W dniach od 30 do 1 grudnia b.r. odbył się w Szwajcarii 

56 Kongres Szwajcarskiej Konfederacji Związków 



Zawodowych (SGB). OPZZ reprezentowany przez 

kolegę Adam Rogalewski. SGB jest największą 

szwajcarską konfederacją związków zawodowych  

o podobnym do OPZZ-u profilu lewicowym i podobnej 

ilości członków (około 350,000). Największą 

organizacją członkowska SGB jest związek zawodowy 

Unia, z którym bardzo blisko współpracował OPZZ 

poprzez kolegę Adam Rogalewski. 

Adam Rogalewski komentując obrady kongresu 

powiedział: 

Pomimo tego, że Szwajcaria jest krajem bogatszym  

a związki silniejsze (przeszło 50 procent zatrudnionych 

objętych układami zbiorowymi pracy) obserwując 

dokumenty kongresowe, jak również debatę kongresową 

można stwierdzić, że mamy podobne problemy. 

Spadająca wartości emerytur, zwiększająca się liczba 

ubogich pracujących, zwiększająca się liczba umów 

prekarycznych, czy chociażby problemy związane  

z cyfryzacją i robotyzacją. 

W związku z ustąpieniem przewodniczącego Paula 

Rechsteinera po przeszło 20 sprawowania funkcji, na 

nowego przewodniczącego został wybrany Pierre-Yves 

Maillard. Pierre- Yves podobnie jak Paul jest 

politykiem szwajcarskiej partii socjalistycznej SP  

i doświadczonym działaczem związkowym. 

Kongres uchwalił także, że 14 czerwca odbędzie się 

powszechny strajk kobiet w Szwajcarii. Szwajcaria jest 

największą różnicą wynagrodzeń w Europie, 

wynoszącym około 20 procent. 

[materiał: A. Rogalewski]. 

Kongres Międzynarodowej 

Konfederacji Związków 

Zawodowych #ituc18 
W Kongresie MKZZ bierze udział Przewodniczący 

OPZZ Jan Guz.  

 

OPZZ jako jedna z niewielu delegacji wypełniła 

wszystkie wymogi partycypacji. Ilość kobiet  

w delegacji przekracza wymagane 50 procent a liczba 

młodych 15 procent.  

OPZZ po raz kolejny pokazało, że jest nowoczesną  

i progresywną centralą związkową. 

 

Przewodniczący Jan Guz wystąpił podczas sesji regionu 

europejskiego mówiąc m.in o wzroście populizmu, 

potrzebie obrony demokracji na świecie i w miejscu 

pracy. Związki bronią zdobyczy cywilizacyjnych takich 

jak demokracja czy prawa podstawowe. Musimy 

zwiększyć uzwiązkowienie bo tylko związki będę w 

stanie obronić demokrację na świecie.  

 
Adam Rogalewski wystąpił m.in. na posiedzeniu 

plenarnym. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę 

walki z międzynarodowymi firmami, specjalizującymi 

się w zaniżaniu wynagrodzenia i atakach na prawa 

pracownicze. Powiedział również, że sprawiedliwa 

transformacja powinna być podstawą działań w walce  

z ociepleniem klimatu.  

W piątym dniu Kongresu MKZZ na sekretarz generalną 

została wybrana Sharan Burrow. Swój głos oddało na 

nią 54 miliony osób, przeciwko 50 milionom głosów 

oddanych na Susane Camuso. Gratulujemy koleżance 

Sharan wyboru na kolejną kadencję i życzymy 

sukcesów. [materiał: A. Rogalewski] 
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