
 

 

 

 
   

 

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa  Al. Ujazdowskie 11 

NIP: 526-170-6055 

KRS: 0000 121 108 

tel./fax: 22 23-90-716 

 Warszawa, dnia 4 września 2015r.  

 

K O M U N I K A T  

Koleżanko / Kolego  

 
Krajowa Rada i Krajowa Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego 

Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje, że w dniach 
03 – 04 września 2015 roku odbyło się posiedzenie, podczas którego dokonano 
wstępnych ustaleń dotyczących podziału obowiązków  
w związku z organizowaną akcją protestacyjną w dniu 24 września 2015 roku. 
Organizatorami akcji protestacyjnej są:  

 

 Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 

 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 

 
Przygotowano wzory:  

 plakatów „Dość pracy za grosze! – Ogólnopolska Akcja Protestacyjna 
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości”,  

 chorągiewek,  

 plakietek,  
które zostaną umieszczone na stronie internetowej Naszego Związku. 
 

Miejscem spotkania rozpoczynającego akcję protestacyjną będzie  
ul. Wiejska w Warszawie, plac przed gmachem Sejmu RP godz. 11.00.  
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Trasa przemarszu przebiegać będzie ulicami: Piękną, Al. Ujazdowskimi 
pod Ministerstwo Sprawiedliwości, Pl. Na Rozdrożu, przejście pod Kancelarię 
Prezesa RM.  

Uczestnikom przyjeżdzającym autokarami w zorganizowanych grupach 
proponujemy zaparkowanie autokaru przy Torwarze ( Stadion Legii przy 
Wisłostradzie).  

Poinformowaliśmy o manifestacji Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy i zwróciliśmy się o zapewnienie ochrony manifestacji przez służby 
porządkowe.  

 
Zaproszenie i informację  o manifestacji przesłaliśmy również do: 
 

- Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, 
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,  
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa 
- Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, 
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów,  
- Naczelną Radę Adwokacką, 
- Krajową Radę  Kuratorów. 
 

 Głównym celem akcji protestacyjnej jest zamanifestowanie 
niezadowolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości wieloletnim brakiem 
podwyżek wynagrodzeń oraz brak ich waloryzacji, a także konieczność ochrony 
dobrego imienia pracownika sądu.  

Biorąc pod uwagę, że pierwszy etap ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, który odbył się w dniu 18 czerwca 
2015r., odbił się szerokim echem, tak w mediach jak i w szeroko rozumianym 
środowisku prawniczym, gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału  

w kolejnym, tak ważnym etapie naszego protestu.  
 
Jak Państwo wiedzą już kilka dni po pierwszym etapie naszego protestu,  
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w dniu 24 czerwca 2015r. nowo powołany Minister Sprawiedliwości Borys 

Budka w trybie nagłym zwołał spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym 

poinformował zgromadzonych przedstawicieli, że zrobi wszystko, aby poprawić 

sytuację materialną pracowników sądów.  

Niestety kolejne spotkanie, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015r. 
utwierdza nas w przekonaniu, że działania Ministerstwa są pozorowane poprzez 
składanie obietnic bez pokrycia.  

Niestety, ale nas nie satysfakcjonuje proponowana nam kwota - średnio 
130 zł (netto) na etat.  

 
Wykonujemy ciężką i odpowiedzialną pracę, za którą żądamy godziwego 

wynagrodzenia i szacunku, natomiast kolejny – siódmy w ciągu 8 lat - Minister 
Sprawiedliwości, tak jak Jego poprzednicy,  traktuje nas jak tanią siłę roboczą. 

 
Przygotowaliśmy projekt petycji dla Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, 

Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ministra 
Sprawiedliwości oraz Prezesa Rady Ministrów, które w dniu protestu 
przedstawione zostaną osobiście przez przedstawicieli Związków 

 
Krajowa Rada ZZPWS RP wystosowała pismo do Prezesów i Dyrektorów 

Sądów Apelacyjnych informujące o planowanej na dzień 24 września 2015 roku 
akcji protestacyjnej obejmującej swoim zasięgiem sądy na terenie całego kraju  
i wszystkich bez wyjątku pracowników tzn. urzędników, asystentów sędziów, 
kuratorów, pracowników obsługi itp. W piśmie tym zwrócono się do naszych 
przełożonych o wsparcie protestu, jak również umożliwienie wzięcia w tym dniu  
czynnego udziału w planowej akcji protestacyjnej przez pracowników sądów 
oraz zezwolenie na umieszczenie na terenie budynków sądów plakatów 
informujących o prowadzonej akcji protestacyjnej.  Prosimy również, aby tym 
dniu pracownicy, którzy przyjadą na manifestacje do Warszawy oraz Ci, którzy 
będą nas wspierać w miejscu pracy, ubrali się na czarno.  

Zakończenie manifestacji planujemy na godzinę 16.00. Trasa przemarszu 
wyniesie około 1,5 km.  

 
W związku z powyższym, pragniemy wszystkich Państwa, bez względu 

na swoją przynależność/bądź nie do organizacji związkowych, zaprosić do 
wzięcia czynnego udziału w planowanej akcji protestacyjnej.  



 

 

 

 
   

 

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa  Al. Ujazdowskie 11 

NIP: 526-170-6055 

KRS: 0000 121 108 

tel./fax: 22 23-90-716 

Przypominamy jednocześnie, że występujemy w imieniu wszystkich  
pracowników sądów, od wielu lat marginalizowanych, nadmiernie 
eksploatowanych i słabo wynagradzanych, walcząc o polepszenie naszej 
sytuacji bytowej.  

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o poinformowanie do dnia 20 
września 2015 roku organizatorów manifestacji o przybliżonej - planowanej 
liczbie pracowników którzy osobiście stawią się  w Warszawie i wezmą 
czynny udział w proteście.   

 

Pamiętajmy, w jedności siła!  
 

Z poważaniem 
 

Przewodnicząca KRZZPWS RP 
 

  Iwona Nałęcz- Idzikowska 


