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Dniu 24 września 2015 roku w godzinach od 11.00 do 15.00 odbyła 

się w Warszawie akcja protestacyjna pracowników wymiaru 

sprawiedliwości.  

Organizatorami tego protestu były następujące związki zawodowe 

reprezentujące pracowników sądów: 

- Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z 

siedzibą w  Warszawie 

- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu 

Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu 

- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w 

Łodzi 

- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych 

Okręgu Opolskiego w Opolu.  

Swoje wsparcie wykazali oraz wzięli czynny udział również 

członkowie NSZZ Funkcjonariuszy Pracowników Więziennictwa, OPZZ 

oraz NSZZPS Solidarność.  

Licznie wzięli udział w proteście pracownicy sądów z całej Polski. 

Wszystkim Wam składamy ogromne podziękowania za to, że wsparliście 

nas swoją obecnością, plakatami, banerami, trąbkami, gwizdkami i 



 

wspaniałą postawą. Akcja przebiegała spokojnie, ale jednocześnie było 

nas słychać w całej Warszawie, zwłaszcza w miejscach, w których nasi 

przedstawiciele złożyli petycje z naszymi postulatami.  

Petycja zawiera żądanie podjęcia z nami negocjacji w 

następujących pilnych kwestiach: 

- szybkiego wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów, którzy od 8 lat 

mieli zamrożone płace; 

- zagwarantowania wzrostu płacy po 500,00 zł rokrocznie przez kolejne 

trzy lata wliczane do podstawy wynagrodzenia; 

- wprowadzenia przepisów rangi ustawowej pozwalających na stały 

wzrost wynagrodzeń urzędników sądowych, 

- wprowadzenia dodatkowego urlopu przysługującego pracownikom, 

który powinien być związany  z ilością przepracowanych lat w sądzie: 

- po 10 latach pracy w sądzie (dodatkowe 6 dni urlopu); 

- po 15 latach  pracy w sądzie (dodatkowe 12 dni urlopu), 

- wprowadzenia możliwości korzystania przez pracowników z 6 

miesięcznych urlopów dla poratowania zdrowia. 

 

Przed gmachem Sejmu swojego wsparcia ponownie udzielili nam 

posłowie Pani Beata Kempa i Pan Andrzej Dera, którzy bardzo wspierali  

i wspierają nasze działania. W trakcie spotkania w Sejmie 

przedstawiciele Związków wzięli udział w konferencji prasowej oraz 

wręczyli petycje Marszałkowi Sejmu oraz Marszałkowi Senatu. 

Następnie uczestnicy akcji protestacyjnej przemaszerowali pod budynek 

Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie również mieliśmy osobiście wręczyć 

nasze żądania Ministrowi Sprawiedliwości. Niestety, w tym dniu Pan 

Minister Borys Budka był poza Warszawą i do zgromadzonych 

pracowników wyszli Pan Dyrektor J. Paziewski oraz Pan Dyrektor  

W. Szmidt, gdzie na ich ręce przekazaliśmy wspomnianą petycję oraz 



 

mały podarunek dla Pana Ministra  - skarbonkę z grosikami w kształcie 

budki. Mamy nadzieje, ze zostaną one przekazane adresatowi.  

Ostatnim punktem naszego protestu była kancelaria RM, gdzie 

również zostaliśmy zignorowani. Pani Premier po raz kolejny nie raczyła 

zainteresować się naszymi problemami. Z uzyskanych informacji 

wynikało, iż obecnie leżą jej na sercu problemy uchodźców. 

Pozostawiliśmy w kancelarii naszą petycje. 

Po tym etapie zakończyliśmy akcję protestacyjną, w które wzięło 

udział ok. 2000 pracowników. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 

protestu, którzy z najodleglejszych miast i miasteczek przyjechali do 

Warszawy i wspólnie mogliśmy zamanifestować  nasze niezadowolenie.  

Pragniemy Państwa zapewnić, że nadal i do skutku będziemy 

walczyć o polepszenie naszej sytuacji.  

 

 

        


