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NOTA INFORMACYJNA 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 

uprzejmie informuje, że w dniach 27-28 lipca bieżącego roku odbyły się  

w Warszawie spotkania z Ministrem Sprawiedliwości  panem Markiem Biernackim  

oraz panią Anną Martuszewicz reprezentującą Głównego Inspektora Pracy  

w Warszawie.  

 Udział w spotkaniu wzięły Przewodnicząca KR Iwona Nałęcz- Idzikowska oraz 

Wiceprzewodnicząca   Urszula Goluch - Nikanowicz. 

 Minister Sprawiedliwości jako kierujący działem administracji rządowej sprawiedliwość 

obejmującej sądy powszechne pragnie podjąć starania o ukształtowanie w sądach 

wynagrodzeń pracowników tak, aby konsekwentnie niwelować dysproporcje w poziomie 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach na poszczególnych 

szczeblach sądów powszechnych.  

Minister Marek Biernacki okazał pełne zrozumienie dla problemów z jakimi borykają się 

pracownicy wymiaru sprawiedliwości i podejmie starania mające na celu 

wyeliminowanie patologii, które wynikają z wieloletnich zaniedbań osób 

odpowiedzialnych za nasz resort.  

Rażąco niskie wynagrodzenie pracowników oraz brak perspektyw na ich podwyższenie 

do 2017 roku są nie do zaakceptowania zarówno dla nas jak i Pana Ministra  

kierującego tak ważnym działem administracji rządowej. 

 Będąc osobą otwartą na propozycje przedstawione przez nasz Związek  

Pan Minister wysłuchał naszych sugestii i na kolejnych spotkaniach  
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w miesiącu wrześniu odniesie się do możliwości ich realizacji jeszcze w bieżącym roku 

kalendarzowym. 

Pani Dyrektor Anna Martuszewicz omówiła szczegółowy zakres kontroli  

w poszczególnych sądach o którą to kontrolę zwróciliśmy się w miesiącu lipcu bieżącego 

roku do poszczególnych Okręgowych Inspekcji Pracy.  Spotkanie miało na celu  

ustalenie harmonogramu kontroli  możliwego do realizacji przez Okręgowe Inspekcje 

Pracy jeszcze w b.r. 

Bieżące informacje o krokach podjętych przez przedstawicieli naszego Związku zostaną 

Państwu przekazane niezwłocznie w najbliższym czasie. 

 

 

 


