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- PETYCJA - 

 Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wraz z Niezależnym 

Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego i Niezależnym 

Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi oraz wszyscy 

pracownicy sądów powszechnych zwracają uwagę na najważniejsze i wciąż pomijane 

problemy pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dzisiejsza manifestacja jest próbą 

zainteresowania władz tymi kwestiami, które sprawiają, iż jako grupa zawodowa, czujemy się 

od lat dyskryminowani. Kolejne projekty reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości 

skutkują wyłącznie pogorszeniem naszej i tak już bardzo trudnej sytuacji. Można zatem 

prowadzić prace w celu poprawy sieci sądów rejonowych, ale nie na taką skalę i nie w tak 

krótkim czasie, przy jednoczesnym braku wypracowanego wzorca działań przy znoszeniu 

jednostek sądownictwa. 

  Jesteśmy jednym z najgorzej uposażonych korpusów urzędniczych w Polsce. 

Nasze pensje od lat są „zamrożone”, co oznacza, że w rzeczywistości drastycznie tracą na 

wartości. Tak rażąco niskie dochody nie przystają godności instytucji, w których wykonujemy 

nasze obowiązki. Nie jesteśmy w stanie godnie żyć, mimo, iż z oddaniem pracujemy na 



odpowiedzialnych stanowiskach, dokształcamy się, uczestniczymy w szkoleniach, 

dysponujemy doświadczeniem zawodowym. Oczekujemy respektowania naszych praw         

w zakresie warunków pracy i płacy, które pozwolą zapewnić byt naszym rodzinom.  

 Nie wyrażamy zgody na proponowane założenia znoszenia sądów.            

Uważamy, że działania podejmowane przez władze w tym zakresie są nieracjonalne. Nie 

przystają one do rzeczywistości, którą najlepiej znają środowiska lokalne. Reorganizacja, 

która w założeniu miała służyć usprawnieniu systemu, skutkować będzie wyłącznie 

utrudnieniami  w wypełnianiu obowiązków przez pracowników wymiaru sprawiedliwości.  

 Projektowane zniesienie mniejszych sądów zmierza w istocie do likwidacji dobrze 

zorganizowanych  i osiągających dobre wyniki jednostek. Nie ma pewności, że ze 

zniesionych sądów zostaną utworzone wydziały zamiejscowe innych sądów. Brak takiego 

projektu budzi obawę o miejsca pracy. Reformie organizacyjnej powinny zostać poddane 

sądy większe, mające znaczne zaległości w rozpoznawaniu spraw. Deklaracja Pana Premiera 

o skróceniu czasu postępowania sądowego o jedną trzecią zaowocowała projektem zniesienia 

jednej trzeciej liczby sądów.  

Stoimy na stanowisku, iż sądownictwo wymaga zmian, ale systemowych, lepszego prawa, 

mniejszej biurokracji, ale rozumianej jako deregulacji, a nie likwidowania sądów, które mają 

dobre wyniki pracy i wpisały się w życie lokalnych społeczności. Zależy nam na tym, aby ta 

reforma była poddana ponownie gruntownej analizie.  

 

Dlatego zwracamy się z apelem o poparcie naszych postulatów: 

- Ponowne i wszechstronne przeanalizowanie – z szerokim udziałem przedstawicieli 

środowisk sądowniczych – projektu reorganizacji sądownictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowania miejsc pracy 

     i nie znoszenia sądów;  

- Podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych, których płace są od 

wielu lat „zamrożone”; 

- Ochronę dobrego imienia pracowników sądów. 

 

W IMIENIU PRACOWNIKÓW  

         organizatorzy 

 


