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KOMUNIKAT  
 

 

 

 Przedstawiciele Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciele pozostałych związków, 

dnia 4 sierpnia 2015 roku  spotkali się z ministrem  sprawiedliwości Borysem Budką oraz 

przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.  

             Celem spotkania było poinformowanie  przedstawicieli związków zawodowych  

o planowanych kwotach  przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracowników wymiaru 

sprawiedliwości.   

Pan minister Borys Budka  przedstawił decyzje ministra finansów  dotyczącą  kwoty 

przewidzianej na wzrost wynagrodzeń w wysokości  101.235.000 zł  

od  stycznia 2016 roku.  Pan dyrektor Jan Paziewski przedstawił propozycję podziału 

środków na  poszczególne  grupy  zawodowe, a mianowicie : 

- urzędnicy sądowi  - 73.713 mln zł , co daje średnio na etat 190 zł brutto 

- asystenci  - 7.843 mln  

- kuratorzy – 19.679 mln   co daje  300 zł  brutto na etat. 

Minister podkreślił, że jest zainteresowany propozycjami  strony związkowej  odnośnie 

kryteriów, które powinny być wzięte pod uwagę przy podziale środków.  Zauważył,  

że z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości  podział środków na podwyżki 

wynagrodzeń  powinien służyć dalszej likwidacji dysproporcji  wysokości wynagrodzeń 

między pracownikami na analogicznych stanowiskach  oraz powinien służyć  likwidacji  

różnic  między  wynagrodzeniami  w sądach  różnych  apelacji. 

 W trakcie spotkania  Przewodnicząca Krajowej Rady  naszego Związku  

skierowała pytanie  do Ministra Sprawiedliwości  „co Kierownictwo resortu zrobiło  

w kwestii uzyskania jak największej kwoty  na przewidziane podwyżki  z ogólnej puli  
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2 mld zł przeznaczonych  dla całej  sfery budżetowej, mając na uwadze wieloletnie 

zamrożenie wynagrodzeń pracowników  sądownictwa”.  

Z  uzyskanej odpowiedzi wynika jednoznacznie, że Kierownictwo resortu nie  zrobiło nic 

aby uzyskać  większą kwotę niż zaproponowana przez Ministra Finansów.  

Pan Minister oświadczył : „ nie jestem osobą która ma taki dar przekonywania, aby 

przekonać Radę Ministrów aby dokonali wyłamu i przekazali większe środki na nasz 

resort”.  

Przewodnicząca Iwona Nałęcz - Idzikowska zapytała czy Pan Minister nie uważa, że jako 

nasz zwierzchnik winien walczyć o uzyskanie wyższej kwoty  choćby kosztem innych 

resortów, które w międzyczasie  otrzymywały  środki finansowe  na  podwyżki   

pracowników  poszczególnych  grup  zawodowych. 

 Nie możemy godzić się na takie traktowanie  rzeszy urzędników i brak walki   

o naszą grupę przez Kierownictwo naszego resortu.  

Skoro inne grupy zawodowe mają wsparcie swoich ministrów w walce o wynagrodzenia 

przecież z tego samego budżetu Skarbu Państwa, to dlaczego my, po 7 latach 

pozostawienia nas na  bocznym torze,  mamy godzić się na kolejne grosze  -   

                                  „DOŚĆ   PRACY   ZA  GROSZE”. 

            W związku z powyższym nie godzimy  się na  proponowaną kwotę 

w wysokości netto 130zł na etat.   Krajowa Rada w porozumieniu z innymi związkami 

zawodowymi zrzeszającymi pracowników sądów  podjęła decyzję o zaostrzeniu  

dotychczasowej akcji protestacyjnej.  Dzień  24 września 2015 roku,  ogłaszamy jako  

kolejny etap protestu pracowników wymiaru sprawiedliwości.  

W  dniu tym, w Warszawie odbędzie się przemarsz spod gmachu Sejmu, ul. Piękną,  

Al. Ujazdowskimi (przy Ministerstwie Sprawiedliwości), Pl. Na Rozdrożu, do Urzędu 

Rady Ministrów, wręczając po drodze petycje z naszymi żądaniami. 

 Na ostatnie dni września  planowane jest w sejmie głosowanie nad ostatecznym 

projektem podziału środków  z budżetu na rok 2016. 
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              Apelujemy do wszystkich pracowników naszego resortu o przystąpienie do 

akcji protestacyjnej w dniu 24 września 2015r. oraz  wzięcie czynnego udziału w 

proteście w Warszawie.  

              Ważnym jest, aby jak największa grupa pracowników, którzy popierają naszą 

wspólną walkę o zwiększenie naszych wynagrodzeń, w tym dniu wzięła udział  

w przemarszu.  

         Kto,  jak nie my sami,  jest w stanie podjąć walkę o godne wynagrodzenia za 

naszą ciężką pracę.   

                                                                                        

                                                                     Przewodnicząca  

                                                                    Krajowej Rady ZZPWSRP  

                                                                                                     Iwona Nałęcz – Idzikowska 

 

W załączeniu przesyłam  Państwu link z audycji radiowej w dniu 5 sierpnia 2015r.  

Polskie Radio 24  

Audycji można posłuchać tu:  
http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1485331,Trwa-protest-pracownikow-wymiaru-sprawiedliwosci  
   
Pozdrawiam,  
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