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Szanowny Panie Ministrze 

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2018r., adresowane do wszystkich 

pracowników sądów,  pragniemy Panu Ministrowi serdecznie podziękować za tak „szczodrą” 

pulę środków przekazaną na nagrody dla wszystkich pracowników sądów:  

„…w związku z ich zwiększonymi zakresami obowiązków…”.  

Gratyfikacja finansowa, po wielu latach zamrożenia naszych wynagrodzeń, stanowi  

świąteczny prezent dzięki któremu urządzimy skromne święta, bez konieczności korzystania 

z pomocy udzielanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej lub organizowanej przez „Szlachetną 

paczkę”.  

Miło nam, że nasza praca została przez Pana Ministra zauważona i Pan Minister czyni 

zakrojone na ogromną skalę starania, aby wyegzekwować od Ministra Finansów środki 

rekompensujące głodowe wynagrodzenia szeregowych pracowników sądów.  

Jednakże jednorazowo przekazane środki nie wpłyną w zasadniczy sposób na 

poprawę naszego bytu a samo powołanie zespołu do spraw założeń do projektu ustawy o 

pracownikach sądów i prokuratury, nie przesądza wprowadzenia rozwiązań dających nam 

stabilizację finansową.  

Opór ze strony zarówno Premiera jak i innych decydentów w rządzie RP zepchnął nas 

na peryferia sfery budżetowej.  

Od lat marzył się nam silny, stanowczy i charyzmatyczny Minister Sprawiedliwości, 

który nie zadowoliłby się kwotą klasyfikującą się na poziomie 5% proponowaną na 

podwyższenie wynagrodzeń w 2019r. 

Mamy nadzieję, że Pan Minister zacznie skutecznie działać na szczeblu centralnym i w 

efekcie dorowadzi do takiego wzrostu wynagrodzeń już w 2019r., jakie otrzymali pracownicy 

podległej Panu Ministrowi Służby Więziennej. Liczymy, że wzrost naszych wynagrodzeń w 

2019r. będzie wreszcie adekwatny do wymagań i obciążenia pracą pracowników wymiaru 

sprawiedliwości.  



Pan Minister powinien mieć świadomość, że pracownicy sądów pokładali w Panu 

ogromne nadzieje na poprawę naszej sytuacji. 

Odnosimy ważnienie, że to my, szeregowi pracownicy sądów jesteśmy karani za 

głoszoną przez media oraz polityków grupy rządzącej propagandę o fatalnym 

funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.  

Czujemy się rozczarowani i rozgoryczeni naszą obecną sytuacją. Podejmowane przez 

Pana Ministra działania oceniamy jako pozorne i doraźne ponieważ nadal brakuje 

faktycznych posunięć, które poprawiałyby naszą sytuację. Od trzech lat słyszymy tylko 

obietnice o podejmowaniu starań mających na celu poprawę naszej sytuacji, jednak nie 

odczuwamy żadnych ich efektów. 

Domagamy się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich 

pracowników sądów o kwotę 1.000zł na etat. 
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