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Warszawa, dnia 6 grudnia 2019 roku

KOMUNIKAT
W związku ze zbliżającym się końcem 2019roku oraz nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia,
Krajowa Rada składa serdeczne podziękowania Członkom naszego Związku, szczególne podziękowania należą
się tym, którzy aktywnie wspierali i wzięli czynny udział w Manifestacji Marcowej „Ostatki u Premiera”
organizowanej w Warszawie, w Miasteczku Protestacyjnym w Warszawie i innych akcjach protestacyjnych
w mijającym roku. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Członkom Związku za wsparcie i wytrwałość
w walce o poprawę sytuacji pracowników sądów i prokuratury oraz o podniesienie naszych wynagrodzeń.
Szczególne podziękowania należą się tym Radom Zakładowym, które wsparły finansowo działalność
„Miasteczka” w ramach darowizny finansowej na rzecz Krajowej Rady, a to: Rada Zakładowa z Sądu
w Rzeszowie, Rada Zakładowa z Sądu w Suwałkach, oraz wszystkim Członkom naszego Związku którzy czynnie
uczestniczyli w „Miasteczku” w Warszawie.
W minionym roku w wielu miastach w Kraju odbywały się protesty pracowników sądów, „śniadania”
w dużych i małych sądach oraz największe wydarzenie to „Miasteczko Protestacyjne” w centrum Warszawy pod
murami i oknami Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wszystkie te działania, podejmowane wspólnie przez członków współpracujących organizacji
związkowych, wielu Rad Zakładowych z wielu Związków zaowocowały podpisaniem „Porozumienia z dnia
4 lipca 2019 roku” i spowodowały, że Minister Sprawiedliwości podjął skuteczne działania zmierzające do
znacznego podwyższenia naszych wynagrodzeń w 2019 roku i 2020 roku.
Tak więc, Kochani,
Zwracamy się do Wszystkich Państwa, niezależnie z którego Związku i z której Organizacji zrzeszającej
pracowników wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy jesteście zrzeszeni w organizacji Związkowej
czy też nie, ze Świątecznym przekazem.
Nie ulegajmy wpływom, naciskom osób, których celem jest skłócanie innych, podburzanie, którymi
kieruje chora ambicja i chęć manipulacji ludźmi - pracownikami sądów czy prokuratury.
Doceńmy to, co nasze organizacje zrobiły w tym roku w kierunku poprawy naszej sytuacji, NASZEJ,
czyli NAS zatrudnionych i pracujących na co dzień w sądach, przy biurku, przez osiem godzin, pięć dni
w tygodniu.
Doceńmy to, że w tym roku nasze Związki wywalczyły w sumie 1.100 złotych na każdy etat!! Na rok
2019 średnio po 650 złotych (200 zł od stycznia i 450 zł od października 2019 roku) oraz gwarantowane
podwyżki średnio po 450.00 złotych na etat od stycznia 2020 roku. Nikt nie ma powodu, wręcz nie ma prawa
narzekać, że nasze Związki nic nie zrobiły i nie działały skutecznie na rzecz poprawy sytuacji finansowej
pracowników. Jako długoletni pracownicy sądów nie pamiętamy takiej sytuacji, by w jednym roku uzyskać
podwyżki w tak wysokich kwotach.
Prosimy Was, nie dajcie się manipulować i nakręcać. Bardzo łatwo jest siedzieć w ciepłym fotelu, przy
smartfonie czy komputerze i pisać w mediach społecznościowych co przyjdzie nam tylko do głowy.
Nie ma naszej zgody na obrażanie i obelgi kierowane w mediach społecznościowych pod adresem
ludzi, którzy za cenę własnego zdrowia, czasu i z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem robią coś dla
innych.
Nie da się zaprzeczyć, że nam się udało i to zrobiliśmy!! Zrobiliśmy , bo działaliśmy wspólnie!
Przy okazji Świątecznych i Noworocznych Życzeń, pragniemy podziękować Organizacjom Związkowym,
współpracującym z nami, bez pomocy których nie osiągnęlibyśmy tego co mamy, z którymi siedzieliśmy
i spaliśmy w namiotach w Miasteczku.
Życzymy wszystkim Spokojnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i zawodowych sukcesów w nadchodzącym 2020roku.

Krajowa Rada ZZPWS RP

