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       Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. 

     

 
 

 

Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

z wielkim rozgoryczeniem i żalem odebraliśmy informację o zamrożeniu płac w roku 2022 

w budżetówce, w tym w sądach administracyjnych. 

 Pragniemy przypomnieć, iż wzrost wynagrodzeń w sądach administracyjnych od roku 

2009 nastąpił tylko raz, w roku 2019. Jednorazowa podwyżka płac w 2019 r. w marginalnym, 

wręcz znikomym, stopniu wpłynęła na postępujące procesy wzrostu kosztów utrzymania. 

Przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza jedynie realne obniżenie wynagrodzeń 

pracowników sądów administracyjnych. Rosnące wciąż ceny żywności, koszty życia, inflacja, 

wzrost opłat za prąd, wywóz śmieci, znaczące podwyżki płac w innych sektorach 

publicznych, powodują wielką frustrację w Naszej grupie społecznej i coraz częstszą 

rezygnację wykwalifikowanej Kadry z pracy w sądach administracyjnych. Nastroje wśród 

pracowników są minorowe. Jesteśmy zawiedzeni, rozgoryczeni i czujemy się dziś wprost 

oszukiwani. Do tego dochodzi również zamrożenie funduszu nagród w roku 2021.  

 Ponowne zamrożenie płac pogłębiać będzie i tak już zauważalny przez Nas brak 

zainteresowania pracą w sądach administracyjnych, natomiast planowane przez rząd 

podwyższenie płacy minimalnej do 3.000 zł brutto spowoduje, iż większość pracowników 

sądów administracyjnych będzie zarabiać niewiele więcej lub nawet równo z planowaną 

na rok 2022 wysokością płacy minimalnej. Jest to o tyle dla Nas niezrozumiałe, iż sądy 

administracyjne są przykładem dla wszystkich sądów w Polsce, jak i w Europie, w zakresie 

jakości i sprawności orzekania, a sprawnie działające sądownictwo administracyjne 

to prawidłowe funkcjonowanie organów administracji. Utrzymywany przez wiele lat wysoki 

standard sądownictwa administracyjnego jest wynikiem wyłącznie ciężkiej pracy sędziów, 
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referendarzy, asystentów sędziego, urzędników sądowych oraz innych pracowników sądów 

niebędących urzędnikami, a obecnymi działaniami rządu zamierza się to wszystko 

zaprzepaszczać. 

 Mając powyższe na uwadze wyrażamy swoje ogromne niezadowolenie planami 

zamrożenia płac w budżetówce, w tym w sądach administracyjnych. Domagamy 

się niezamrażania płac w 2022 r., i ich jednoczesny wzrost o 12 procent. Jesteśmy 

gotowi przystąpić do planowanych dużych akcji protestacyjnych w przypadku pomijania Nas 

w procesach wzrostu wynagrodzeń. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący OZZPSA 

Dominik Niewirowski 

/podpisano elektronicznie/ 
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