
 
KOMITET PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW POLSKICH SĄDÓW 

*************************************************************************** 

 
KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNEGO PPS 

 

         Na podstawie § 5 porozumienia organizacji związkowych pracowników sądów z dnia 

17 grudnia 2018r. wchodzących w skład Komitetu Protestacyjnego Pracowników Polskich 

Sądów oraz uchwały Prezydium Komitetu Protestacyjnego PPS NR 1/2018 pkt 4 i 5 biorąc 

pod uwagę konieczność realizacji postulatów dotyczących zwiększenia wynagrodzenia dla 

pracowników sądów, Komitet Protestacyjny PPS ogłasza: 

akcję protestacyjną polegającą na: 

 

Etap I. 

Codziennym wykorzystywaniu przez pracowników sądów 15-minutowej przerwy 

śniadaniowej, od godziny 12.00, w czasie której pracownicy będą gromadzić się przed 

budynkami sądów, nie opuszczając jednakże terenu zakładu pracy, celem wyrażenia swojego 

niezadowolenia z powodu niskich zarobków,  przedstawienia swoich postulatów w formie 

banerów, ulotek rozdawanych interesantom oraz informowaniu mediów o tej formie protestu. 

Ponadto uczestnicy tej formy protestu mają prawo do przedstawiania informacji 

społeczeństwu o zaległościach w sądach i przyczynach długiego czasu trwania postępowania, 

w tym pozyskiwania poparcia, a także zbierania informacji zwrotnych w postaci kierowanych 

do społeczeństwa ankiet. 

Ponadto zaleca się nie pozostawanie po godzinach urzędowania sądu w celu nadrobienia 

zaległości za darmo. Każdy pracownik winien w tym celu złożyć do pracodawcy wniosek o 

pozostanie po godzinach urzędowania, oraz wskazać, że w zamian żąda wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku odmowy nie powinien pozostawać po 

godzinach urzędowania. We wniosku winno wskazywać się stan zaległości, skutek do jakiego 

może to doprowadzić oraz wskazać chęć pozostania pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

pracodawcę na zapłacenie w/w wynagrodzenia  (nadgodzin). 



Oplakatowanie i oflagowanie budynku, w tym drzwi w pomieszczeniach biurowych, 

wejściowych do sal rozpraw, za zgodą pracodawcy.  

Przewidywany czas trwania etapu I do uchwalenia ustawy okołobudżetowej. 

W celu koordynacji działań wyznacza się osobę w każdym sądzie objętym właściwością 

funkcjonalną. Informacji szczegółowych będzie udzielało Biuro Komitetu Protestacyjnego 

PPS. 

 

Etap II 

Kontynuowaniu form protestu z etapu I,  oraz prowadzanie akcji protestacyjnych 

polegających na przemarszu wzdłuż wybranej w danym mieście trasy, lub zorganizowaniu 

godzinnej pikiety pod wybranym punktem. Szczegóły trasy przemarszu będą ustalane w 

stosownych i prawem wymaganych zgłoszeniach zorganizowanych zgromadzeń. W celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu  bezpieczeństwa pracownicy uczestniczący w tej formie  

protestu będą obowiązkowo używać żółtych kamizelek ostrzegawczych z nadrukami. Protesty 

te będą się odbywały po godzinach pracy, ewentualnie z wykorzystaniem grup osób, które w 

tym celu zdecydują się na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. 

Wystąpienie o wspólne prowadzenie akcji protestacyjnych przez sędziów oraz stowarzyszenia 

i inne grupy, a także społeczeństwo w walce o wolne sądy, a także sprawne sądy. Akcja 

będzie nosiła nazwę "kaganek wiedzy" i będzie odbywała się po godzinach pracy, oraz w dni 

wolne od pracy. 

 

Etap III 

Kontynuowanie form protestu z etapu I, oraz etapu II, a także bezwzględne, skrupulatne 

stosowanie przez wszystkich pracowników sądów przepisów Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 

innych działów administracji sądowej sądów wojskowych. Ta forma protestu będzie polegała 

na drobiazgowym i szczegółowym wykonywaniu obowiązków zgodnie ze wskazanymi 

aktami prawnymi. Przy braku odpowiednich upoważnień w aktach sprawy stosowanie 

adnotacji o ich braku i zapisków o przedstawieniu do wykonania osobom wskazanym w 

przepisach. Stosowanie zapisków urzędowych będzie tu pierwszoplanowe. Ponadto 

stosowanie zapisków urzędowych we wszystkich niewykonanych i zalegających sprawach, ze 

szczegółowym wskazaniem daty, oraz powodów niewykonania w danym dniu, np.: z powodu 



konieczności wykonania pilniejszych czynności, z powodu konieczności odebrania dnia 

wolnego za dyżur aresztowy, z powodu uczestniczenia w wokandzie, z powodu zlecenia 

przez kierownika sekretariatu lub sędziego referenta innych pilnych czynności. W tym 

zakresie nie zwracanie uwagi na konieczność wykonania czynności innych, ale na 

konieczność stosowania przepisów, w tym zapisków i notatek urzędowych, celem wykazania 

niemożności sprostania obowiązkom, powodów niewykonywania na czas zleconych 

czynności, oraz przedstawiania w razie konieczności wytoczenia powództwa o nierówne 

traktowanie w przypadku przyznawania nagród. W tym zakresie zalecamy także prowadzenie 

odrębnych zeszytów lub plików z zapisanymi sygn. spraw, w których sporządzono stosowne 

adnotacje. 

 

Etap IV 

Kontynuowanie form protestu z etapu I, z etapu II, Etapu III, oraz Kierowanie do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości przez pracowników sądów 

wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczącej m.in. stanu zatrudnienia, 

wynagrodzeń oraz wypłaconych nagród w ww. instytucjach a następnie informowaniu o 

powyższym mediów.   

Wysyłanie przez zainteresowanych protestem pracowników skarg oraz wniosków, w trybie 

k.p.a. i zgodnie z pouczeniem na stronie MS. 

Ponadto w ramach ogłoszenia akcji "antywalentynek" wysyłanie przez chętnych 

pracowników mailowo informacji do poszczególnych Ministrów wchodzących w skład rządu 

o tym, czy mają zaufanie do działań rządu. Ponadto uczestniczenie w ogłoszonej internetowo 

ankiecie w tym zakresie.  

Za koordynację tych działań, oraz udzielanie informacji o adresach e-mail odpowiedzialne 

będzie Biuro Komitetu Protestacyjnego. 

 

Etap V 

Organizacji przez Komitet Protestacyjny PPS manifestacji pracowników sądów oraz grup 

wspierających przed budynkami KPRM, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budynkiem 

znajdującym się pod adresem: Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86, wraz z medialnym 

nagłośnieniem.  

 



Oddawaniu krwi przez pracowników sądów na cele społeczne, celem wsparcia 

potrzebujących i informowania społeczeństwa o trudnej sytuacji płacowej pracowników, w 

tym o postępującej deprecjacji sądownictwa.  Akcja ta będzie połączona z wykorzystywaniem 

przez pracowników urlopów w trybie art. 167
2 

Kp oraz w przypadku uzyskania formalnego 

poparcia przez środowiska sędziowskie - „dniami bez wokandy”. 

 

W przypadku nieuwzględnienia postulatów Komitetu Protestacyjnego PPS ogłoszona zostanie 

najostrzejsza forma protestu.   

 

Etap VI 

Wystąpienie do popierających pracowników sądownictwa innych grup zawodowych i 

związków zawodowych o podjęcie akcji "strajku solidarnościowego".  Ponadto wystąpienie 

przez organizacje zrzeszone w Komitecie Protestacyjnym z inicjatywą ustawodawczą, w 

zakresie nowelizacji ustaw o pomocy socjalnej i zasiłkach 500+, które uwzględnią 

pracowników sądów jako beneficjentów ze względu na status zatrudnienia. Ponadto żądanie 

zniesienia w stosunku do pracowników sądów kodeksów etyki, w tym wymogów w zakresie 

nienagannego ubioru i stroju reprezentującego władzę, ponieważ pracowników nie stać na 

zastosowanie obowiązujących wymogów.  

 

 

 

 
 


