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Przedstawiciele Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP oraz przedstawiciele pozostałych związków, które podpisały 

porozumienie w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, dnia 24 czerwca spotkali się  

z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką oraz przedstawicielami Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Spotkanie było wynikiem bardzo udanej i nagłośnionej medialnie akcji 

protestacyjnej.  

Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli związków zawodowych  

o planach resortu w kwestii wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości .  

Pan Minister Borys Budka przedstawił decyzję podjętą przez Radę Ministrów 

dotyczącą wstępnych założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016. W założeniach tych 

uwzględniona jest kwota 2 mld złotych na wzrost wynagrodzeń. Wobec braku decyzji Rady 

Ministrów co do sposobu podziału kwoty na poszczególne resorty, nie mógł precyzyjnie 

określić sposobu podziału w/w kwoty oraz skali wzrostu wynagrodzeń.  

Pan 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 w wysokości wynagrodzeń 

między pracownikami na analogicznych stanowiskach oraz powinien służyć likwidacji różnic 

między wynagrodzeniami w sądach różnych apelacji.   

Pan Minister podkreślił, że spotkanie w dniu 24 czerwca tj. przed podjęciem decyzji  

o sposobie podziału środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń w całej sferze 

budżetowej i wymiana opinii ze stroną związkową będzie służyło lepszemu przygotowaniu 

się do dyskusji ramach Rady Ministrów, a w dalszej perspektywie wypracowaniu rozwiązań 

systemowych służących poprawie sytuacji pracowników wymiaru sprawiedliwości.  

Pan Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Jan Paziewski 

poinformował, że wstępne, nieoficjalne dane wskazują, iż na jeden etat w państwowej sferze 

budżetowej może zostać przeznaczone, w zależności od liczby grup pracowniczych objętych 

wzrostem wynagrodzeń, od 150 do 450 złotych. Pan Dyrektor poinformował, że na koniec 

lipca Minister Finansów powinien określić limity wydatków dla jednostek sfery rządowej  

i wówczas będzie możliwe precyzyjne określenie skali podwyżek wynagrodzeń pracowników 

sądownictwa.  



 

Pan Dyrektor poinformował również o podjęciu przez Ministra Sprawiedliwości 

decyzji o zakończeniu zatrudniania pracowników w sądach za pośrednictwem agencji pracy 

tymczasowej.  

W trakcie spotkania Pan Dyrektor Departamentu Sadów, Organizacji i Analiz 

Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt nawiązał do wyników kontroli 

przeprowadzonych przez Państwową Inspekcje Pracy w 28 wybranych losowo sądach. 

Poinformował, że w końcu kwietnia 2015 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynął protokół 

z kontroli zawierający wskazanie szeregu nieprawidłowości w zakresie polityki kadrowej w 

sądach. Zaznaczył, że protokół ten został przez  Ministra Sprawiedliwości przekazany 

Prezesom i Dyrektorom sądów z poleceniem sprawdzenia, czy sytuacje opisane w protokole 

nie występują w pozostałych jednostkach. Informacja Prezesów sądów w tej sprawie powinna 

wpłynąć do końca czerwca.  

Na spotkaniu tym zwrócono również uwagę na pojawiające się przypadki zmuszania 

pracowników reaktywowanych sądów do składania rezygnacji z dotychczasowego 

zatrudnienia i wnioskowania  o zatrudnienie w nowej jednostce. W związku z powyższym 

wnioskowano o sprecyzowanie przepisu, na podstawie którego pracownicy powinni być 

przenoszeni do nowych jednostek.  

Na zakończenie spotkania Pan Minister poprosił przedstawicieli związków 

zawodowych o przesłanie propozycji odnośnie sposobu podziału środków na zwiększenie 

wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Poprosił ponadto  o przesłanie sugestii 

ewentualnych rozwiązań systemowych służących poprawie sytuacji pracowników wymiaru 

sprawiedliwości.  

Pan Minister zaproponował kolejne spotkanie z przedstawicielami związków 

zawodowych, po określeniu przez Radę Ministrów zasad podziału środków na wzrost 

wynagrodzeń w sferze budżetowej.  

 

   


