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Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze
Niezależny Samorządny Związek Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
Pracowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu wyraża stanowczą
dezaprobatę i uzasadnione zastrzeżenia dla prowadzonej przez Pana Rząd polityki
nierównego traktowania poszczególnych grup zawodowych w zakresie
wynagradzania w państwowej sferze budżetowej- a w szczególności pomijanych
przez lata podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Rozpoczęte przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku prace mające
na celu poprawę statusu materialnego naszej grupy zawodowej, sukcesywnie z roku
na roku "wyhamowują", tzn. w 2016 roku podwyżka na etat wyniosła średnio 350 zł
brutto, w 2017 roku około 150 zł. brutto, a w 2018 roku tylko 80 zł brutto.
Obecny stan prawny, który uniemożliwia pracownikom wymiaru
sprawiedliwości prowadzenie jakichkolwiek akcji strajkowych mających na celu
poprawę ich sytuacji, jest od lat wykorzystywany przez następujące po sobie Rządy
w tym również reprezentowany przez Pana Premiera. Jednocześnie przyznając od
2019 roku znaczne podwyżki wynagrodzeń pracownikom innej grupy
zawodowej funkcjonującej w obrębie jurysdykcji Ministra Sprawiedliwości - tj.
Służby Więziennej – proponowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów
i prokuratur marginalizuje się do żenująco, nieproporcjonalnie niskich.
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Dzisiaj pracownicy sądów i prokuratur borykają się nie tylko z „głodowymi”
wynagrodzeniami. Kwota na poziomie 2300 zł brutto pracownika z 25-30 letnim
stażem pracy jest żenującą niska i nie do zaakceptowania ! Niedopuszczalne jest aby
pracownik z wieloletnim stażem pracy zarabiał niewiele więcej od przyuczającego
się do pracy, a przy tym zarabiał niewiele więcej niż ustawowo zagwarantowane
wynagrodzenie minimalne. Powoduje to brak motywacji do pracy doświadczonych
urzędników.
Od kilku lat obserwujemy wzrastający brak zainteresowania wakatami w
wymiarze sprawiedliwości. To zaś powoduje, że doświadczeni pracownicy
wykonują obowiązki za dwóch, a nawet trzech pracowników za „głodową” stawkę!
Wynagrodzenie zasadnicze na poziomie płacy minimalnej zdecydowanie nie
zachęca do podejmowania pracy w sądach i w prokuraturze. Sądy borykają się z
trudnościami w obsadzie wolnych stanowisk, co w dalszej perspektywie może
doprowadzić do dezorganizacji i zapaści wymiaru sprawiedliwości. Niskie
wynagrodzenia to tylko pozorne oszczędności!
Wobec takiej sytuacji sądy nie mogą działać szybko i sprawnie, a o to
zabiegał Rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrażając reformę wymiaru
sprawiedliwości!
Polityka obecnego Rządu ukierunkowana na poprawę funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości nie uwzględnia poprawy coraz dramatyczniejszej
sytuacji materialnej pracowników sądów i prokuratur. Przekazywane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości środki są jedynie doraźnymi działaniami
maskującymi skalę problemu istniejącą od lat i nie zatrzymają fali odejść
wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej. Wielu cennych pracowników już
„stracono” na rzecz różnych kancelarii i innych podmiotów. Informowanie opinii
publicznej o milionowych kwotach przekazywanych w tym celu przez
Ministerstwo Sprawiedliwości do Sądów i Prokuratur, bez podawania
faktycznych kwot średnio przypadających na etat pracowniczy to gra pozorów
i zaciemniania rzeczywistości.
Zważywszy na przyjęte w ostatnich tygodniach przez Przedstawicieli Pana
Rządu rozwiązania co do innych grup zawodowych, pracownicy sądów i prokuratur
kategorycznie oczekują równego traktowania z pracownikami Policji, Służby
Więziennej, Kadry Administracji Skarbowej w zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Proponowana przez Rząd podwyżka na poziomie 5% w 2019 roku, w żadnym
stopniu nie spełnia oczekiwań pracowników! Powinna wynosić minimum 1000 zł
miesięcznie przy kilkuletnim braku waloryzacji wynagrodzeń, jednoczesnym
ciągłym wzrostem cen oraz kosztów utrzymania rodziny, a także wprowadzonym w
2007 roku przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę obowiązku

podwyższenia wykształcenia przez kadrę sądów i prokuratur do minimum
licencjatu na koszt własny pracownika.
Wzrost płac o ww. kwotę będzie tylko częściowym wyrównaniem poziomu
wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości w stosunku do ww. grup
zawodowych. Pozwoli to jednak na zaspokojenie podstawowych potrzeb
egzystencjonalnych rodzin pracowników.
W związku z powyższym stanowczo domagamy się niezwłocznego
wyeliminowania wyżej wskazanej dyskryminacji i zaniedbań wobec
pracowników zatrudnionych w sądach i prokuraturach.
Pracownicy Sądów i Prokuratur liczą, że nie zostaną przez kolejny Rząd
ponownie oszukani.
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