
 

 

KRZZ -                                                            Warszawa dnia 3 września 2015 r. 

 

    Szanowny/a 

Pan/Pani 

Prezes/Dyrektor 

Sądu Apelacyjnego 

       wszyscy 

   

 

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 Państwa 

poinformować, że na dzień 24 września br został zaplanowany ogólnopolski 

protest pracowników sądów pod hasłem „ Dość pracy za grosze”. 

Jak Państwo wiedzą jesteśmy od wielu lat ignorowani w porównaniu  

z innymi grupami zawodowymi w sferze budżetowej. Kolejne nasze spotkanie  

z kolejnym Ministrem Sprawiedliwości, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 

roku utwierdziło nas w przekonaniu, że w ocenie rządu jesteśmy pracownikami 

którzy każdorazowo są  i będą pomijani przy podziale środków z budżetu Skarbu 

Państwa. W naszym przekonaniu jeżeli wspólnie nie okażemy swojego 

niezadowolenia  to nasza sytuacja nie ulegnie zmianie. 



Nie jesteśmy w stanie, po 7 letnim zamrożeniu naszych wynagrodzeń, 

zadowolić się proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości kwotą 130 zł (netto) 

dla pracownika. Jak Państwo wiedzą wykonujemy ciężką i odpowiedzialną pracę, 

za którą żądamy godziwego wynagrodzenia i poważnego traktowania. Miliony 

spraw wpływające do sądów, przekładają się na setki tysięcy czynności, które 

wykonywane są przez szeregowych pracowników, o których nikt niestety zdaje 

się nie pamiętać i traktuje ich jako tanią siłę roboczą.  

Akcja protestacyjna zaplanowania na dzień 24 września 2015 roku 

obejmuje swoim zasięgiem sądy na terenie całego kraju i wszystkich bez 

wyjątku pracowników (tzn. urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, 

pracowników obsługi itp.). Pracownicy, którzy wezmą czynny udział  

w akcji stawią się w tym dniu w Warszawie i wręczą petycje przedstawicielom 

rządu bądź też poprą nasze starania o poprawę sytuacji materialnej poprzez 

zastosowanie w miejscach pracy dotychczas stosownych dozwolonych prawem 

form protestu. Dlatego zwracamy się ponownie do Państwa, jako naszych 

przełożonych i jednocześnie pracodawców o wsparcie nas w proteście  

i  zezwolenie na umieszczenie na terenach budynków sądów plakatów  -  

informacji o prowadzanej akcji protestacyjnej, a także umożliwienie 

pracownikom wzięcia czynnego udziału w planowanej akcji.  

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej 

informacji podległym Państwu Prezesom a także Dyrektorom wszystkich sądów 

na terenie Państwa Apelacji.  

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie, za co z góry dziękujemy.  

Z poważaniem 
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