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WSPÓLNE WYSTĄPIENIE PIĘCIU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH OBECNYCH NA 

SPOTKANIU W  DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2017r. 

 

 

       Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 10 października 2017r.  

działając wspólnie i w porozumieniu, celem jak najskuteczniejszego reprezentowania waszych praw i 

interesów niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych, w tym 

także do Prezesa Rady Ministrów uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Temat 

spotkania został określony w sposób precyzyjny przez nas i dotyczył działań Ministerstwa 

Sprawiedliwości w zakresie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa.  

W spotkaniu z ramienia działających w porozumieniu Związków Zawodowych udział wzięli: 

1. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem"  

2. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie 

3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Sprawiedliwości RP z siedzibą w 

Poznaniu   

4. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim 

5. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi 

 

Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości  w spotkaniu udział  wzięli:  

Wiceminister Sprawiedliwości:  Michał  Wójcik,  

Dyrektor Departamentu  Budżetu:   Jan Paziewski 

Dyrektor  Departamentu Sprawiedliwości  Krzysztof Petryna,  

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Wojciech Ulitko 

Dyrektor Biura Ministra Marek Łukaszewicz 
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      Spotkanie, które odbyło się w dniu 10 października 2017r. w ocenie wyrażających wspólne 

stanowisko Związków Zawodowych wymienionych powyżej nie odbiegało znacząco od wszystkich 

poprzednich przeprowadzonych w temacie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych. 

Odnieśliśmy wrażenie, że wszystkie nasze wcześniejsze pisma, wnioski, spotkania, a nawet protesty 

zostały potraktowane jako nieistotne. Z perspektywy prawa pracowników wymiaru sprawiedliwości do 

godziwej płacy za wykonywaną pracę zmiany jakie nastąpiły jak wiecie były ledwie zauważalne. 

Pragniemy nadmienić, że absolutnie nie możemy podzielić argumentacji związanej z brakiem 

odpowiedzialności za działania poprzednich władz, a to z dwóch powodów. Po pierwsze zmiana władzy 

nastąpiła dwa lata temu, co w naszej ocenie jest wystarczającym czasem na podjęcie jakichkolwiek 

działań w zakresie zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości, które powinny przyczynić się do 

poprawy praw pracowników, a w tym otrzymywania właściwego, godnego wynagrodzenia. W tym roku 

był to już kolejny plan budżetowy, a zatem był co najmniej rok czasu na podjęcie skutecznych działań w 

tym zakresie. Po drugie zauważamy, że w sprawach planowania budżetu nadal, bez względu na zmianę 

we władzach funkcję sprawuje ta sama osoba, więc albo tak konstruowane są założenia do budżetu 

świadomie, albo mówienie nam, że podejmuje się działania nie są rzeczywiste, skoro tych zmian w 

palnie budżetowym się nie uwzględnia. Zauważamy, że od lat budżet ten jest stale konstruowany w 

kontekście ujmowania jako całości i nieprzekraczania zadłużenia, z tym jednakże, że odbywa się to 

zawsze kosztem pracowników sądu na rzecz innych grup zawodowych. Uważamy, że o wiele 

skuteczniej byłoby wnosić o więcej i dostać mniej, niż wnosić jedynie o podwyżkę inflacyjną i 

zastanawiać się, czy w ogóle zostanie uwzględniona. Wyrażamy swoje niezadowolenie także z faktu, że 

nadal przedstawiane są nam dane statystyczne wynagrodzeń w przedziale uśrednienia, co absolutnie nie 

ma przełożenia na rzeczywiste zarobki większości pracowników. W naszych wystąpieniach po raz 

kolejny przedstawiliśmy problem rotacji kadr, niedowartościowania wykształconych i doświadczonych 

pracowników, braku perspektyw rozwoju zawodowego i stagnacji zawodowej, a mimo to po raz kolejny 

należało je wyartykułować, gdyż nie zostały uwzględnione. Po spotkaniu odnieśliśmy wrażenie, że 

powtarzane przez nas od lat postulaty w ogóle nie są brane pod uwagę skoro nic nadal pomimo 

uchwalania kolejnych budżetów się nie zmienia. Rozmowy na skutek poruszania także innych kwestii 

powiązanych wzbudziły w nas dodatkowe obawy o planowane reformy i pomysły, których zaledwie 

niewielkie fragmenty zdołaliśmy usłyszeć. W ramach zaplanowanego dla nas czasu na spotkanie nie 

mieliśmy jednak możliwości poruszenia tych tematów. 
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      W ocenie Związków Zawodowych pozostających w bliskiej konfederacji i współpracy spotkanie 

przyniosło uświadomienie po stronie rządzących problemów rzeczywistych jakie w swoich codziennych 

rozmowach i planach przejawiają się w suchych zestawieniach liczbowych. Niestety z uwagi na tak 

nieznaczne przykładanie uwagi do całorocznych prac w tym zakresie podjęliśmy po rozmowach decyzję 

o konieczności podjęcia także innych działań, w obszarach, w których otrzymamy większe wsparcie i 

działaniach, które bardziej uświadomią rządzących o naszej sytuacji.   

 

Przewodnicząca Krajowej Rady Związku 

            Iwona Nałęcz - Idzikowska 

 

 


