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Na początek zaproponuje Państwu pewną przewrotną retrospekcję do roku 

2008. 15 lutego ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski 

wysłał do konsultacji społecznych jeden projekt  - projekt nowelizacji USP ale 

w dwóch wersjach. Jedna z nich trafiła do sędziów z propozycją rozdzielenia 

wynagrodzeń sędziów i prokuratorów i tym samym złamania ustawowej 

równości płac w obu grupach zawodowych. Druga z wersji projektu trafiła do 

środowiska prokuratorskiego. Przewidywała zachowanie status quo. Dzięki 

dobrym kontaktom z krakowską Iustitią otrzymaliśmy wersję dla sędziów i 

wezwaliśmy wszystkich prokuratorów z całej polski do protestu, który 

polegał na masowym korzystaniu z urlopów na żądanie. Zrobiliśmy to jako 

prokuratorzy z ulicy nie zrzeszeni w żadnych organizacjach. Skutek. Minister 

Ćwiąkalski wycofał się ze swoich pomysłów. Kilka miesięcy później próbował 

innego zabiegu – ominięcia zasady ustawowej równości wynagrodzeń sędziów 

i prokuratorów poprzez dodatki orzecznicze. Ten pomysł storpedowaliśmy 

włączając się w kompromis zawarty jesienią 2008 r., zresztą po kolejnym 

proteście organizowanym przez KOP, kompromis zawarty z klasą polityczną, 

który przewidywał podwyższenie płac w oby grupach zawodowych po 1000 zł 

od 1 stycznia 2009 i korzystny system waloryzacji płac. Przyjęto wówczas po 

okresie 10 – lat spadku wartości wynagrodzeń o prawie 40 %, iż płace 

prokuratorów oraz sędziów będą rosnąć wraz ze wzrostem średniej płacy w 

gospodarce. I rzeczywiście płace te rosły przez ostatnie lata nawet w okresie 

recesji wyjąwszy rok 2012, kiedy to rządzący złamali zasadę pacta sund 

servanda i zamrozili wynagrodzenia.  

 

Tymi działaniami udowodniliśmy, że można być skutecznym w realizowaniu 

słusznych postulatów palcowych. Jednocześnie tak się złożyło, że w tym 

czasie silnie włączyliśmy się w ruch związkowy i dostrzegliśmy, że są wśród 



nas pracownicy administracji – urzędnicy prokuratorscy i sądowi, bez 

których nasza praca nie byłaby możliwa. Staliśmy się sojusznikami w walce 

o poprawę sytuacji tej grupy zawodowej. Przełamaliśmy pewne bariery i 

niewiedzę. Teraz stoję na czele dużej grupy prokuratorów, którzy są 

zdeterminowani aby odmienić sytuację pracowników prokuratury i sądów. 

Będziecie mieć to wsparcie w coraz większym zakresie ale nie psujmy tego 

podnosząc postulaty zabierzmy sędziom, zabierzmy prokuratorom, a dajmy 

urzędnikom. My wywalczyliśmy korzystniejsze warunki dla prokuratorów i 

sędziów, teraz dla nas priorytetem są pracownicy administracji. 

Postanowiliśmy skupić nasze działania na tym celu. Bo tego wymaga 

uczciwość i solidarność.  

 

Pierwszym znaczącym efektem tych działań był Dezyderat nr 3 Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. To w tym 

Dezyderacie po raz pierwszy w historii władza polityczna – władza 

ustawodawcza stwierdziła to o czym my mówiliśmy od kilku lat. To ten 

Dezyderat pokazał opinii publicznej to, że sytuacja płacowa urzędników 

sądowych i prokuratorskich jest fatalna.  

 

Jak przyjęli posłowie aktualne wynagrodzenia korpusu urzędniczego w 

prokuraturze i sądownictwie nie odpowiadają godności sprawowanego 

urzędu oraz zakresowi obowiązków. Wynagrodzenia te od lat nie były 

podwyższane, a nawet waloryzowane, co spowodowało drastyczny spadek ich 

realnej siły nabywczej. Procesowi temu towarzyszył wzrost wynagrodzeń w 

innych działach administracji państwowej spowodowany podwyższaniem 

funduszu premiowania i nagradzania, pomimo wprowadzonego ustawami 

okołobudżetowymi „zamrożenia” płac.  

 

Jeśli koś nie docenia wagi tego dokumentu przypomnę tylko, znów wracając 

do roku 2008 r, że to właśnie Dezyderat tej samej Komisji zapoczątkował 

zmiany w systemie wynagradzania prokuratorów i sędziów. Tak samo musi 

być w wypadku urzędników!!! 

 



Pomimo upływu kilkunastu miesięcy od wydania Dezyderatu władza 

wykonawcza nie zrealizowała go a najmniejszym stopniu. Nie można bowiem 

uznać za taką realizację przyznania kwoty 10 mln zł na ponad 

dwudziestotysięczną grupę pracowników sądów poprzez obcięcie środków na 

dojazdy sędziów. Jak szybko obliczyliśmy pozwoli to na podwyżki rzędu 25 

złotych brutto. Pozostaje tylko pytanie w jaki sposób zostaną one 

zrealizowane i to jest pytanie, które musi postawić „Solidarność” 

Pracowników Sądownictwa. Nie można bowiem podnosić podstaw 

wynagrodzeń w świetle ustawy okołobudżetowej przewidującej zamrożenie 

płac. Działanie takie byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Prawnikom nie trzeba tłumaczyć jakie to rodzi konsekwencje. Czyżby zatem 

nagrody, premie i dodatki specjalne dla zaufanych?  

 

Na marginesie dodam jedynie, że decyzję o dofinansowaniu urzędników 

sądowych podjął sam minister finansów kilkadziesiąt godzin przed akcją 

protestacyjną 24 września. Ten sam MF u którego 22 września była delegacja 

z Rakowieckiej z Andrzejem Seremetemi i Markiem Jamrogowiczem na czele. 

Co załatwiła dla urzędników prokuratorskich? Nic! Nic bo poszła zawalczyć o 

środki na opinie biegłych.  

 

Ale wróćmy do Dezyderatu i tematu mojego wystąpienia, który czytacie 

Państwo zapewne z narastającym zdziwieniem Przecież on miał mówić o KPK. 

Zresztą, gdy temat ten przeczytał pan Sędzia Rycak naszły go słuszne 

wątpliwości, czy nie pobłądziłem, czy aby nie mam pomysłu by opowiadać tu 

o kontradyktoryjności. Obiecuję, że to nie padnie.  

 

Chciałbym abyście Państwo zwrócili na uwagę na dwa aspekty tego 

Dezyderatu.  

 

Pierwsza jego część mówi o tym, że wynagrodzenia pracowników sądów nie 

odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązków. O 

godności wiele tu mówiono skupmy się zatem na zakresie obowiązków ten 

bowiem systematycznie wzrasta i jest to proces wprost proporcjonalny do 



poziomu płac. 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowela do kpk pod hasłem 

kontradytoryjności. O wzroście ilości obowiązków prokuratorów wiele 

mówiłem w różnych dyskusjach. Naiwnością byłoby twierdzenie, że 

wzrostowi obowiązków prokuratorów nie towarzyszyć będzie wzrost 

obowiązków urzędników prokuratorskich. Chciałem tu powiedzieć tylko o 

kilu konkretnych rozwiązaniach wynikających wprost  

z przepisów znowelizowanego KPK.  

 

 

Art. 321.  

§ 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek 

podejrzanego, pokrzywdzonego, obrońcy lub pełnomocnika o umożliwienie 

końcowego zapoznania się z materiałami postępowania, prowadzący 

postępowanie powiadamia wnioskującego o możliwości przejrzenia akt i 

wyznacza mu termin do zapoznania się z nimi, zapewniając udostępnienie 

mu akt sprawy wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do 

wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekazane sądowi wraz z aktem 

oskarżenia, i pouczeniem go o uprawnieniu wskazanym w § 5, co odnotowuje 

się w protokole końcowego zapoznania się strony, obrońcy lub pełnomocnika 

z materiałami postępowania. 

- z przepisu tego wynika zwiększona minimum o połowę ilość zawiadomień o 

końcowym zaznajomieniu; z tym wiąże się szereg czynności technicznych 

które wykonuje sekretariat włącznie z kserowaniem materiałów na wniosek 

zaznajamiających się; proszę sobie wyobrazić sprawę np. z zakresu praw 

pracowniczych i zawiadamianie kilku tysięcy pokrzywdzonych  

o końcowym zaznajomieniu i to włącznie z ich pełnomocnikami z urzędu 

 

Art. 325e.  

 

§ 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o 

umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się 



do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. 

Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. 

- to sprawa być może bardzo szczegółowa ale proszę pamiętać, że od lipca 

2015 nie będą rejestrowane w repertorium DS. dochodzenia, a zatem osobne 

repertorium dla zażaleń 

 

Art. 334.  

§ 1. Z aktem oskarżenia przekazuje się sądowi jedynie materiały 

postępowania przygotowawczego związane z kwestią odpowiedzialności osób 

wskazanych w tym akcie za czyny w nim zarzucane, obejmujące:  

1) postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób wydane w toku postę-

powania,  

2) protokoły z czynności dowodowych i załączniki do nich przewidziane przez 

ustawę,  

3) opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane lub złożone do akt 

sprawy.  

 

§ 2. Na żądanie strony, zgłoszone w trybie wskazanym w art. 321 § 5, 

oskarży-ciel publiczny dołącza do aktu oskarżenia również inne, wskazane w 

tym żądaniu, materiały postępowania przygotowawczego.  

 

§ 3. Protokoły przesłuchania świadków, których wezwania na rozprawę żąda 

oskarżyciel, przekazuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze dokumentów.  

 

To przepis kluczowy. Zrodzi on postronnie pracowników dwojakiego rodzaju 

obowiązki. 

Po pierwsze pracownik sekretariatu będzie musiał dokonać zgodnie ze 

wskazówkami prokuratora szczegółowej selekcji akt i nowej ich numeracji. 

Selekcja ta odbywać się będzie według kryteriów o których mowa w 

paragrafie pierwszym art. 334. Wszystko co nie mieści się w tym katalogu 

trzeba będzie z akt usunąć. To praca głównie fizyczna ale czasochłonna. 



Powstaje też pytanie, co z materiałami usuniętymi. Przecież nie wrzucimy ich 

na półkę prokuratorowi. Trzeba będzie zawrzeć je w osobnym zbiorze i 

zarchiwizować. Gdzie i kto miałby się tym zajmować? Na to odpowiedzi brak.  

Drugi z obowiązków wynika z przepisu zawartego w paragrafie trzecim. W 

oparciu o tą regulację tworzyć się będzie dodatkowy tom dla sądu z 

osobowymi źródłami dowodowymi, a zatem, pracownik sekretariatu będzie 

musiał wypiąć wszystkie protokoły przesłuchań, a z nich stworzyć całkiem 

nowy tom dla sądu. Nie musze przypominać o tak banalnej rzeczy jak 

numeracja, którą trzeba będzie zrobić dla dwóch nowopowstałych tomów. 

Wtedy dopiero prokurator będzie mógł zabrać się za pisanie aktu oskarżenia.  

 

Art. 167.  

§ 1. W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy 

strony, dowody przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu przez 

prezesa sądu, przewodniczącego lub sąd. W razie niestawiennictwa strony, 

na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypad-

kach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza 

sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnio-

nych szczególnymi okolicznościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić 

dowód z urzędu.  

§ 2. W innym postępowaniu przed sądem niż wymienione w § 1 oraz w 

postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ 

procesowy prowadzący postępowanie. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia 

wniosku dowodowego przez stronę. 

 

Przepis ten to istota reformy. Prokurator będzie na każdej rozprawie do której 

będzie musiał się przygotować. Kto go przygotuje w sferze technicznej? A no 

urzędnik zatrudniony w sekretariacie. Przede wszystkim urzędnik ten będzie 

musiał zapewnić prokuratorowi dwie rzeczy: 



Po pierwsze wszystkie protokoły przesłuchań w aktach podręcznych bo to 

teraz prokurator, a nie sąd będzie odczytywał zeznania. Wchodzi wiec w grę 

kserowanie i kompletowanie zbiorów akt podręcznych. 

Po drugie do obowiązków urzędników, zapewne zatrudnionych w komórkach 

PS, będzie należeć zapewnienie prokuratorowi na sądowej Sali wszystkich 

protokołów rozpraw z poprzednich terminów.  

Niektórzy wizjonerzy z Rakowieckiej myślą, że lekarstwem na te wszystkie 

bolączki będzie mityczna już digitalizacja. Zapraszam wiec do sekretariatu 

prokuratury już 31 grudnia na warsztaty, celem których będzie odpowiedź 

na pytanie jak zdygitalizować tysiące akt, które wraz z aktami oskarżenia 

wychodzą wówczas do sądu. Zdygitalizowane wyjdą, a i owszem ale nie 31 

grudnia tylko 31 marca bo niby kto i kiedy miałby przeprowadzić operację 

skanowania i elektronicznego utrwalania.  

To tyle jeśli chodzi o obowiązki.  

A teraz dwa słowa o drugiej części dezyderatu, w której posłowie stwierdzili, 

że  spadkowi wartości wynagrodzeń pracowników towarzyszy wzrost płac w 

innych sferach administracji. Dodam tylko na marginesie, że chodzi o sfery 

którym bliżej niż apolitycznemu korpusowi urzędników prokuratorskich i 

sędziowskich właśnie do świata polityki.  

Czy wiecie ile na premie i nagrody tylko w ministerstwach wydała władza 

wykonawcza przez pierwszych 9 miesięcy tego roku – 50 MLN? 

Czy wiecie, że najwyższe premie i nagrody dopiero zostaną przyznane pod 

koniec 2014? 

Na dowód tego warto przytoczyć wysokość nagród i premii w ministerstwach 

za rok 2013. 

To 102 miliony złotych na grupę, która stanowi jedynie 2/3 korpusu 

pracowników sądownictwa.  

24 września 2014 r. w dniu naszego protestu ukazał się tekst w Gazecie 

Prawnej „Urzędy znalazły nowe metody na odmrożenie wynagrodzeń.”  



Jak to robią? 

- wykazują martwe dusze np. 350 etatów, a jest 300 

- zgłaszają zapotrzebowanie na realizację zleceń i umów o dzieło 

 

Jednym słowem dbają o swoich. Dbają o swoich bo to ich grupa 

współdziałania politycznego. Tymczasem nasi mocodawcy nie dbają. Nie dba 

ani Prokuratura Generalna, ani Ministerstwo Sprawiedliwości bo o 

apolitycznych się nie dba. Dlatego musimy zadbać o siebie sami. Musimy 

podnosić w różny sposób słuszne postulaty płacowe nawet jeśli powtarza się 

nam, że jest kryzys. Ten kryzys w końcu się skończy. Jeśli będziemy 

podnosić nasze słuszne postulaty będziemy pierwsi w kolejce. Jeśli 

zamierzamy zostać w sądzie i prokuraturze jesteśmy na to skazani. Jeśli nie 

wierzymy, trzeba szukać miejsca gdzie indziej.  Jeśli zostajemy to zrzeszamy 

się w naszych związkach i walczymy. Nie mamy nic już do stracenia. My jako 

prokuratorzy obiecujemy Wam wsparcie.  

 

 

 

 


