
 

 

 

 
   

 

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

RZECZYPOSPOLITEJ 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 24 czerwca 2015 r 

 

Szanowny/a 

Kolego/Koleżanko 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

RP oraz Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego  

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Niezależny Związek 

Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu oraz 

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi pragnie 

Państwu serdecznie podziękować za przystąpienie do pierwszego etapu ogólnopolskiej 

akcji protestacyjnej. Dziękujemy tym, którzy w tym dniu skorzystali z urlopów na 

żądanie, urlopów wypoczynkowych czy też honorowo oddali krew. Dziękujemy tym, 

którzy stawili się w tym dniu w pracy i swoje obowiązki wykonywali w czarnym ubraniu 

z plakietkami informującymi  o uczestnictwie w proteście. Dziękujemy za mobilizację, 

organizację, oplakatowanie sądów. 

Jeszcze raz dziękujemy Wam wszystkim. 

Gorąco namawiamy, aby wszyscy pracownicy przystąpili czynnie do  

kolejnego  etapu ogólnopolskiej akcji zaplanowanej na dzień 17 lipca bieżącego roku.  

W JEDNOŚCI SIŁA.  Pokazaliśmy, że jesteśmy jednością i nie zmarnujemy 

tego potencjału. Przypominamy, że w dniu 15 lipca br ponawiamy akcje wysyłania 

jednogroszówek wraz z listem do Pana Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki. 

Namówcie swoich kolegów i koleżanki z wydziałów, czy też innych sądów, aby włączyli 

się do tej akcji. Nie możemy strajkować, nad czym ubolewamy zatem skorzystajmy z tej 

dopuszczalnej prawem dla naszej grupy zawodowej formy protestu. Ważna jest 

konsekwencja i determinacja. Przed nami jeszcze walka o wspólną sprawę, którą musimy 

wygrać, dlatego prosimy was o czynny udział i wsparcie wyrażone poprzez  przyłączenie 
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się do dalszych etapów protestu. Z uwagi na rozmowy, które odbyły się w dniu  

24 czerwca 2015 roku z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką oraz 

przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości podjęliśmy decyzję o złagodzeniu 

kolejnego etapu akcji protestacyjnej zaplanowanego na dzień 17 lipca bieżącego roku  

i tym samym ograniczenie się w tym dniu do akcji informacyjnej pod hasłem „Szanuj  

a będziesz szanowany – urzędnik też człowiek” .  

Ponieważ zamrożenie płac, stale pogarszające się warunki pracy a także 

dyskryminacyjna polityka rządu, dorowadziła nas do konieczności podjęcia działań 

mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na tragiczną sytuację naszej grupy 

zawodowej.  

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej,  oraz czynnego włączenia 

się do akcji protestacyjnej, gdyż na dzień dzisiejszy mamy już tą pewność, że 

przyniesie ona efekt w przyszłości. 

 

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie 

- Iwona Nałęcz-Idzikowska 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Wymiaru Sprawiedliwości RP 

w Poznaniu - Magdalena Łykowska 

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi-Robert 

Paszkiewicz 

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego 

w Opolu – Ewa Szyszka 

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim – Artur Dąbrowski 

 


