
 

 

 

 
   

 

 

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z tymczasową siedzibą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

00-950 Warszawa  Al. Ujazdowskie 11 

NIP: 526-170-6055 

KRS: 0000 121 108 

tel./fax: 22 23-90-716 

                                                                                                           Warszawa, dnia  26 lipca 2021r.  

          

                                  Szanowni Państwo 

 

                                                          Koleżanki i koledzy 
 

 

             

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

Rzeczpospolitej Polskiej  przez wiele lat podejmowała  działania  mające na celu 

poprawę sytuacji pracowników naszego resortu.  

Wszystkie Protesty od 7 lat organizowane przez Nasz Związek ale również te, 

których byliśmy współorganizatorami pozostając w  ścisłej współpracy z innymi 

Związkami reprezentującymi pracowników Sądów i Prokuratury,  po pewnym czasie 

przynosiły oczekiwane przez nas – pracowników sądów rezultaty. 

Obecna sytuacja związana z brakiem waloryzacji naszych wynagrodzeń,  brak 

ze strony Rządu chęci utrzymania systematycznego ich wzrostu, zmusza nas do 

podjęcia pilnych działań, aby to co już było,  za poprzednio  rządzącej koalicji się nie 

powtórzyło.  

Biorąc pod uwagę postępowanie rządzących wobec naszej grupy zawodowej 

nasuwa się skojarzenie, że jest to powtórka sytuacji z poprzednich lat.   

Raz na jakiś czas, co kilka lat, z reguły w okresie kampanii wyborczych 

rządzący przypominają sobie o nas, nie stronią wtedy od obietnic systemowej  

poprawy naszej sytuacji. Dziwne że po 2 – 3 latach znowu się o nas zapomina.   

To na naszych barkach, pracowników, urzędników, spoczywa ciężar pracy 

wymiaru sprawiedliwości. Mamy ogromny szacunek dla pracy sędziów, doceniamy 

ich ogromny wysiłek,  ale Wymiar Sprawiedliwości to sędzia, urzędnik i pracownik 

sądu oraz kurator. Tylko w takim zespole można wykonać zadania ciążące na barkach 

szeroko pojętego Wymiarem Sprawiedliwości.    

 

Niewielki wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich trzech lat, tylko nieznacznie 

poprawił dramatyczną sytuację płacową pracowników sądów poprzez likwidację 

rażących i niczym nieuzasadnionych dysproporcji płacowych.  Obecnie średnie 

wynagrodzenie  pracowników w sądach klasyfikuje się  znacznie niżej  niż średnie 
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wynagrodzenie w gospodarce, czego skutkiem jest odpływ wykwalifikowanej kadry 

urzędniczej. 

 

Jako pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinniśmy ramie w ramię 

stawać, aby wywalczyć godne wynagrodzenia za naszą pracę i to bez względu na 

przynależność związkową.  

Krajowa Rada Związku Zawodowego Wymiaru Sprawiedliwości RP, popiera 

każdą akcję protestacyjną organizowaną przez każdą z organizacji Związkowych 

reprezentujących naszych pracowników.  

 

Szanowni Państwo wszyscy mamy wspólny cel, którego nie możemy tracić 

z pola widzenia dlatego działajmy razem dla wspólnego dobra. 
 

 

 

 Krajowa Rada  

Związku Zawodowego  
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