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K O M U N I K A T 

Koleżanko / Kolego 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje, że w dniu 22 września 2015r. odbyło 

się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących 

pracowników sądów i prokuratur z Ministrem Sprawiedliwości. Celem spotkania 

było poinformowanie zebranych  o sposobie podziału środków przewidzianych na 

podwyżki wynagrodzeń pracowników sądownictwa w projekcie budżetu na rok 

2016.  

Pan Dyrektor J. Paziewski poinformował, że łączna kwota przewidziana na 

podwyżki wynagrodzeń pracowników sądownictwa wynosi 81.556 tys. zł., co daje 

przeciętnie wzrost wynagrodzenia o 190 zł brutto w przeliczeniu na etat. 

Natomiast w stosunku do asystentów sędziów przeciętna podwyżka wyniesie 

174 zł brutto na etat. Podkreślił, że ostateczny podział kwoty będzie możliwy po 

uchwaleniu budżetu, prawdopodobnie w lutym 2016 roku. Pan Dyrektor 

przypomniał, że Minister Sprawiedliwości zwrócił się do przedstawicieli związków 

zawodowych z prośbą o zastanowienie się nad kryteriami rozdziału tej kwoty na 

poszczególne grupy pracowników, czy apelacje. Następnie przedstawił  

ministerialną  propozycje podziału środków na poszczególne apelacje przy 

uwzględnieniu podstawowego kryterium tej propozycji, a mianowicie dalszą 

likwidację dysproporcji płacowych. Zaznaczył również, iż działania w tym 
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zakresie są podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości od kilku lat, nawet 

bez dodatkowych środków na ten cel. Pan Dyrektor podkreślił, że podwyżka 

miałaby charakter socjalny i byłaby skierowana do osób najmniej zarabiających. 

Pan Dyrektor Paziewski zaznaczył, że podwyżka nie obejmie osób zarabiających 

najwięcej. Stąd też rzeczywista kwota podwyżki może być wyższa od wyliczanej 

przeciętnej. Szczegółowe kryteria dotyczące podziału środków na poszczególne 

grupy pracownicze czy poszczególnych pracowników są kwestią do dyskusji i 

mogą kształtować się różnie w różnych apelacjach.  Podkreślił ponadto, iż nie 

będzie zgody ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości na zwiększenie limitu 

zatrudnienia w poszczególnych apelacjach ponad limit, który zostanie 

przekazany przez dysponenta głównego tj. Ministra Sprawiedliwości.  

Pan Dyrektor J. Paziewski poinformował także, iż Minister Sprawiedliwości 

zdecydował o przyjęciu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników sądów w wysokości 1.850 zł. tj. na poziomie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Zaznaczył, że wydanie rozporządzenia regulującego 

kwestię podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie wiąże 

się z uzyskaniem dodatkowych środków i musi być uwzględniony w łącznej 

kwocie przewidzianej na podwyżki wynagrodzeń.  

 

Pan Minister Borys Budka zwrócił się z prośba o odniesienie się do 

propozycji podziału środków przedstawionej przez Pana Dyrektora  

J. Paziewskiego. Podkreślił, że projekt budżetu zostanie przyjęty przez Radę 

Ministrów w kształcie zbliżonym do obecnej wersji i nie ma możliwości 

dodatkowego zwiększenia puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Pan 

Minister podkreślił, że środki na wzrost wynagrodzeń pracowników sądów 

przewidziane w projekcie budżetu na rok 2016 powinny zostać sprawiedliwie 

podzielone, w ramach dialogu społecznego, dlatego zaprosił przedstawicieli 
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związków zawodowych, aby porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad 

kryteriami podziału środków.  

W trakcie spotkania wskazano tez problem dysproporcji wynagrodzeń 

między pionem wspomagającym orzecznictwo a pionem gospodarczo- 

administracyjnym, a także na niewielką różnicę wysokości wynagrodzeń osób 

zaczynających pracę w sądach oraz osób z 20 letnim stażem pracy.  

Przewodnicząca Iwona Nałęcz-Idzikowska wskazała, iż uważa przeciętną 

kwotę podwyżki wynagrodzeń za zbyt niską. Dodała, że związek podejmie 

starania, aby na etapie prac sejmowych nad projektem budżetu uzyskać wzrost 

tej kwoty. Zaapelowała również, aby pamiętać o urzędnikach z dużym 

doświadczeniem, którzy pracują 20 – 30 lat w sądach. Oceniła  jako 

paradoksalną sytuację, w której podwyżki stanowią wyrównywanie dla osób 

najmniej zarabiających, najczęściej pracujących niedługo, natomiast pomijane są 

osoby z dużym doświadczeniem, zarabiające nieco więcej, ale również niewiele.   

 

W trakcie spotkania Pan Dyrektor poinformował, że Ministerstwo 

Sprawiedliwości planuje przyjęcie zasady, aby wszystkie dodatki specjalne o 

charakterze stałym zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego.  

 

Kolejna kwestią omawianą w trakcie spotkania była zmiana rozporządzenia 

regulującego kwestie wynagrodzeń niektórych grup pracowniczych oraz 

wysokości ich górnych granic wynagrodzeń.    Pan Minister Borys Budka 

podkreślił, iż projekt ten został skierowany do konsultacji m.in. do związków 

zawodowych.  

 

Na koniec spotkania Przewodnicząca Iwona Nałęcz-Idzikowska nawiązała 

do planowanej w dniu 24 września 2015 roku akcji protestacyjnej pracowników 
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sądownictwa i poinformowała, że w niektórych sądach dyrektorzy uniemożliwiają 

pracownikom udział w tej akcji. Zaznaczyła, iż odbywają się spotkania z 

kierownikami sekretariatów i pracownicy są informowani, że nie będą 

podpisywane urlopy na dzień akcji protestacyjnej.  

Pan Dyrektor W. Szmidt oraz Pan Dyrektor J. Paziewski poinformowali, że 

prawo do protestu, o ile jest on legalny, jest świętym prawem pracownika oraz że 

urlopy mogą być udzielane pracownikom w takim zakresie, aby nie zakłócić 

pracy sądu.  

 

Krajowa Rada Związku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


