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Katowice, dnia 12 lutego 2018 r.
Nr – 2/12/02/2018

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

PISMO
ws. zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk
i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz
odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 z dnia 2017.03.06).

Szanowny Panie Ministrze,
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa,
działając na podstawie art. 4, art. 6, art. 7 ust. 1, art. 20 u art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) zwraca się o pilną nowelizację
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych
zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu
urzędniczego (Dz.U.2017.485 z dnia 2017.03.06) poprzez zmianę w Załączniku Nr 3 (Tabela
wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury)
dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego tak, by nie była mniejsza niż kwota określona
w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U.2017.1747
z dnia 2017.09.15).
Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia, wprawdzie nie jest rozwiązaniem niwelującym
niski poziom wynagrodzeń i jako taka nie wyczerpuje postulatów płacowych organizacji związkowej,
jednakże zapobiegnie przynajmniej powstawaniu różnic w interpretowaniu przepisów między sądami
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a tym samym różnicowania wysokości minimalnych płac urzędników sądowych i innych pracowników
sądów.
Prosimy o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do znowelizowania rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku,
Edyta Odyjas
(podpis elektroniczny)*

Przewodnicząca Komisji
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
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