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K O M U N I K A T  

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 

uprzejmie informuje, że w dniach 23 – 25 marca bieżącego roku odbyło się posiedzenie 

Krajowej Rady ZZPWS RP oraz dwóch przedstawicieli Krajowej Komisji Rewizyjnej 

podczas którego zatwierdzono bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sporządzono 

plan finansów będących w dyspozycji Krajowej Rady Związku.  

Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie przesłała na ręce Przewodniczącej 

Krajowej Rady Związku uchwałę podjętą na zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w 

Rzeszowie w dniu 16 marca 2015 roku w przedmiocie podwyższenia płac sekretarzy 

sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych 

pracowników  sądów.   

Krajowa Rada po zapoznaniu się z treścią uchwały podjęła decyzję o przekazaniu 

jej kopii Prezesom Sądów Apelacyjnych oraz Stowarzyszeniu „Iustitia” i „Th∑mis” wraz 

z prośbą o wyrażenie poparcia dla pracowników w ich słusznej walce o podwyższenie 

wynagrodzeń i zapewnienie godziwych warunków pracy i płacy. 

Zostały szczegółowo omówione kolejne protokoły pokontrolne nadesłane przez 

Okręgowe Inspektoraty Pracy z przeprowadzonych dotychczas kontroli we wskazanych 

przez nią Sądach, odpowiedziano na bieżącą korespondencję.   

Rozważone zostały różne dopuszczalne prawem formy protestu wszystkich 

pracowników sądów i prokuratury oraz  wstępnie ustalono pierwszy etap akcji 

protestacyjnej na dzień 18 czerwca 2015 roku. 

Zachęcamy wszystkich państwa do przyłączenia się do I etapu akcji protestacyjnej 

poprzez np. wzięcie urlopów na żądanie, zorganizowanie dni bez wokand, stawienia się 
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na swych stanowiskach pracy w czarnych kolorach, bądź też umieszczenie w widocznych 

miejscach w budynkach sądów informacji o trwającej akcji protestacyjnej pracowników.  

Mile widziane jest umieszczenie stosownych ogłoszeń w lokalnej prasie, czy też 

oflagowanie budynków sądów po uzyskaniu uprzedniej zgody administratorów 

budynków.    

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca KRZZPWS RP 

Iwona Nałęcz- Idzikowska 


