numer organizacji: 1447

organizacje związkowe w sądownictwie powszechnym tworzące Sztab Protestacyjny
Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury

Warszawa, dnia 25 września 2019r.

Szanowny Pan
Artur Strumnik
Dyrektor Departamentu Budżetu
i Efektywności Finansowej
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 września br. – Znak: DB.III.311.137.2019 – związki zawodowe
tworzące Sztab Protestacyjny Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, reprezentujące
pracowników sądów powszechnych przedstawiają, co następuje:
1. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263
t.j.) w gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy
wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Dodatkowo Strony porozumienia zawartego
w dniu 4 lipca br. uzgodniły, że podział środków na wzrost wynagrodzeń, zagwarantowanych
tym porozumieniem będzie przedmiotem dalszych uzgodnień. Organizacje związkowe liczą na
poszanowanie wszelkich zasad prowadzenia dialogu ze stroną społeczną, bez stosowania presji
czasowej. Na decyzje oczekuje szeroka rzesza pracowników sądów. Nie można od strony
społecznej oczekiwać, że w tak ważnej sprawie będzie zajmowała stanowisko w ciągu zaledwie
3 dni, nie mając danych, o których mowa w pkt. 2.
2. Na roboczych spotkaniach stron porozumienia organizacje związkowe zwracały się
o udostępnienie danych o aktualnej sytuacji płacowej w sądach powszechnych oraz o tym,
jakie cele mogą zostać osiągnięte dzięki środkom przeznaczonym na wzrost wynagrodzeń. Do
chwili obecnej związki zawodowe nie otrzymały wnioskowanych informacji, które są niezbędne
do prowadzenia dalszych negocjacji i zajęcia końcowego stanowiska.
3. Organizacje związkowe nadto zwracają się z prośbą o udzielenie informacji, do jakich związków
zawodowych Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o przedstawienie stanowiska
w przedmiotowej sprawie. W szczególności, czy rokowania będą prowadzone ze związkami
zawodowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 252 ust.1 pkt.1 Ustawy o związkach
zawodowych (zgodnie z ustaleniami z dnia 5 lipca 2019r.), czy też ze wszystkimi związkami
zawodowymi, które zrzeszają pracowników sądów powszechnych – bez względu na liczbę
zrzeszonych. Organizacje związkowe zwracają uwagę w tym miejscu, że jeśli Ministerstwo chce
prowadzić rokowania ze wszystkimi związkami zawodowymi (bez kryterium ich
reprezentatywności czy też ogólnopolskiej skali działalności), powinno zwrócić się o zajęcie

| str. 2
stanowiska do wszystkich związków zawodowych w kraju, które obejmują swoją działalnością
sądy powszechne.
Mając na względzie wagę prowadzonych negocjacji i podejmowanych decyzji, organizacje
związkowe wnoszą ponownie o jak najszybsze udostępnienie informacji o wynagrodzeniach
i następnie o niezwłoczne wyznaczenie spotkania.

Z poważaniem,
W imieniu organizacji związkowych

Do wiadomości:
- Sz.P. Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

