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                     Jako organizacja związkowa reprezentująca pracowników podległego Panu Ministerstwa, 

zwracamy się uprzejmie do Pana o podjęcie kroków zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawach 

nurtujących nasze środowisko i wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami Związków 

Zawodowych.  

                   Kwestią na jaką chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Ministra, jest sprawa wynagrodzeń 

pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Znany nam jest fakt niewystarczającego na żadne znaczące 

podwyżki budżetu Ministerstwa, ale sytuacja ta trwa już od 6 lat. Zdajemy sobie sprawę, że jako grupa 

zawodowa nie stanowimy tak znaczącej siły nacisku jak pracownicy innych zawodów, którzy byli  

w stanie wywalczyć w różnej formie, często głośnej i spektakularnej, znaczące podwyżki wynagrodzeń.  

                  Jako pracownicy Wymiaru Sprawiedliwości czujemy wagę wykonywanego przez nas 

zawodu i jego rolę dla pełnienia "Trzeciej Władzy". Zdajemy sobie również sprawę, że pełnimy 

pomocniczą rolę w wykonywaniu tej władzy przez sędziów, referendarzy i prokuratorów, co jednak nie 

oznacza, że naszą pracę ma cechować wyłącznie serwilizm, uważamy, że stosunki pomiędzy naszymi 

pracodawcami, poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi sądów i prokuratur, jak również  

z Ministerstwem Sprawiedliwości powinny być oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu swoich 

potrzeb i racji. 

               Szacunek i zrozumienie tych potrzeb w naszym odczuciu powinny objawiać się gotowością do 

wspólnego dialogu.           

              W naszej ocenie środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości są niewspółmiernie małe do ciągle wzrastających kosztów utrzymania. Wynagrodzenia 

pozostające  na poziomie wynagrodzeń z lat 2008 – 2009 nie są w stanie w żaden sposób zaspokoić 
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bieżących potrzeb.  

                Biorąc pod uwagę publikowane ostatnio artykuły w prasie o planach Ministerstwa Finansów w 

oparciu o projekt przygotowany przez resort  sprawiedliwości, czujemy się zaniepokojeni i wzbudza to 

głębokie obawy, że próba podniesienia nie zmiennych od 6 lat wynagrodzeń pracowników, ma się 

odbyć kosztem obniżenia wynagrodzeń sędziów. Odbieramy to, jako próbę skłócenia poszczególnych 

grup zawodowych resortu.  

               Wynagrodzenia pracowników sądów kształtują się w większości sądów na poziomie niewiele 

wyższym od najniższej krajowej i dalece odbiegają od publikowanej średniej krajowej która to,  jest 

przecież wskaźnikiem wyjściowym do wynagrodzenia sędziego. 

               Uprzejmie prosimy Pana Ministra o zajęcie się podniesionymi przez nas, a tak ważnymi dla 

nas kwestiami, jak również o podjęcie rozmów z naszym związkiem. Równocześnie deklarujemy 

rozsądną i rzeczową współpracę w każdej sprawie dotyczącej pracowników Panu podległych i liczymy 

na traktowanie nas jako adwersarza w takiej dyskusji. 

 

 

 

Przewodnicząca Krajowej Rady Związku 

 

                                                                                                     Iwona Nałęcz - Idzikowska 

 

 

 

 

 

W porozumieniu z: 

 

Przewodniczącą NSZZ  

Pracowników  

Wymiaru Sprawiedliwości RP 

Panią Elżbietą Urban  

 

Przewodniczącym NZZ  

Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi 

Robertem  Paszkiewiczem                        

 


