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Szanowni Koleżanki i Koledzy 

Pracownicy sądów 

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację wszystkich pracowników wymiaru 

sprawiedliwości (urzędników, pracowników, jak również asystentów) uprzejmie 

informujemy, że istniejący od ponad 25 lat Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie oraz obecnie funkcjonująca Krajowa Rada 

Związku podjęła zintensyfikowane działania na rzecz poprawy sytuacji, szczególnie 

finansowej, wszystkich pracowników naszego resortu. 

W obecnym tak trudnym dla nas okresie niezmiernie ważne jest zjednoczenie 

wszystkich pracowników i wspólna walka o podstawowe prawa pracownicze,  

z naciskiem na godziwe wynagrodzenie i godziwe warunki pracy.  

W ostatnim okresie podjęliśmy wzmożone działania mające na celu odblokowanie 

zamrożonych od 2008 roku środków na wynagrodzenia dla naszej grupy zawodowej, 

które to zamrożenie w naszej ocenie jest niekonstytucyjne. Z posiadanych informacji 

wynika, iż zamrożenie środków na wynagrodzenie dla naszej grupy zawodowej jest 

planowane przez Ministerstwo Finansów do 2017 roku. W celu osiągnięcia zamierzonego 

celu odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami Klubów Parlamentarnych m.in. Panią 

poseł Stanisławą Prządką – Przewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

oraz wiceministrem Januszem Piechocińskim. Kolejne spotkania w tym przedmiocie są 

planowane na miesiąc wrzesień 2014r.  

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że z inicjatywy naszego Związku 

została rozpoczęta akcja mająca na celu wypłatę niewypłacanych waloryzacji 

wynagrodzeń . Obecnie czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.  
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Brak działań oraz wieloletnie zaniechania kierownictwa naszego resortu  

w odniesieniu do naszej grupy zawodowej w tym zakresie zmuszają nas do podjęcia 

wspólnej walki mającej na celu poprawę naszej sytuacji.  

Biorąc pod uwagę brak zaangażowania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości  

w poprawę naszej sytuacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie dla naszej 

organizacji przez wstępowanie w szeregi naszego Związku i aktywny udział  

w działaniach zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu.  

Wszystkie konieczne informacje o naszej bieżącej działalności uzyskają Państwo 

na stronie naszego związku pod adresem www.zzpwsrp.pl. 

 

 

Z poważaniem  

Przewodnicząca Krajowej Rady  
 
            Iwona Nałęcz - Idzikowska 
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