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w Ministerstwie Sprawiedliwo6ci

dot. numeru DLPI(^r.461.3.2022

fr^*r, Qr', !'/'r''>*ke

\i7 odpor.vie dzi na pismo z dnta 27 hwretnia 2022 rol<u, dotyczqce wyrazettra stanowiska

o prolekcie

i

ru7porg4drynia A4ininra Sprawiedliutoici tu .rpratuie uynagrodqenia TasadnicTego aystentdw

starsarh asys/enldw prokaraloruhu (B 635), uprzejmie informul€,

projektu nie urvzglqdnia
Prokurator<irv

i

w

i,

tte6(. przcdmiotorvegcr

petrni stanorviska Rady Gl6wncj Zwiqzkt Zawodorvego

Pracr>wnik6rv I)rokuratury RP rv zakresie wysoko(ci g6rnej

''vynagrodzcnia zasadniczego asystent6rv

i

dolnej granicy

i statszych asystent6r.v ptokurator6w.

Nalc2y poc1kre61i6, ri poczqlszy od dnia 1 stys2li^ 201.(t r, w),nagtodzenic tej grlrpy
zarvodo'uvej sukccspvnie,

co

prar.vda, wzrastatro, jednak wzrost

ten nie byl

wprost

proporcjonalny do stalc rosn4cego Sredniego w)rnagrodzenta w gospodatce natodowej.

Na moc1, tozporzqdzenia N{inistra

w

Sprarviedlirvodci

sprawic wynagrodzcnta zasadniczcgo asystent6w

(Dz.

LJ.

i

z

drua 21 listopada 201,6 r.

statszych asystent6w prokutafortiw

z 2016 r. pol.1905), maj4cego zast()sowarie od dnia 1 stycznia 2016 r, dolna gtanica

rvlrnagrodzenia zasadniczeg<> asystenta prokutatora
bor.viem 3.000

w

prokuraturze rejonowej rvynosila

zl, co stanowil o 7 61930/o przcciEtncgo u4,nagrodzcnia w gospodarce narodowej

rv 20i5 r. u1,1e524cego 3.899,78 zl.

Na mocy kolejnego r<>zporzqdz,enia w tym przedmrocte z dnia 9 wrze6nia 2019
(Dz. U. z

201.9

t. poz. 1763), obowi4zuj4cego od dnia 1 stycznia 201.() r., wl,nagtodzenie to,

chociaL nominalnie podwy2szone do kwoty 3.200
r.vynagrodzenia

t

r.v

zl, rvynosilo jtr2 tylko 69r79oh przecigtnego

gospodarcc narodowcj w 201.8 r. \qrnosz4cego 4.585,03 zl.

I(olelnym tozp<>tzqdzeniem z dr,ta 22 grudnra 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2378),
maj4cym zastosowanie ocl dnia 1 stycznia 2021 r., dolna granica tego wl,nagrodzcnia wzrosla

do kwoty 4.000 zt, stanowi4c 73r29o przeciEtncgo r.rl,nagrodzerTt^ w gospodarce natodowej
w 2020 r. \n/noszQcego 5.457,98 zl.
Proponowana

w

asystcnta prokuratora

olrrarvianym projekcie dolna granica wynagrodzenta zasadntczego

w

prokuraturze rejonowcj mralaby pozosta6

fl^

niezmienionym

poziomie 4.000 zl, podczas gdy ptzecigtne wynagrodzenie rv gospodarce narodowe) w 2021

r

rr,ynioslo 5.662,53 zl, w kr>nsekwencji czego wynagrodzenie to stanowiloby znowu jedynic
70

1640/o prz ecigtnego rvynagrocl zetlra.

Ogolny wzrost plac

w marcu br.

10,9o/o

r/r,

w

gospodarce narodowcj oraz rosneca inflacia (wynosz4ca

natomiast w kwietniu br.

-

1,2,30/o

r/r)

powoduiar,

ie proponowane

dolnc granice wynagrodzenia asystent6w nie bqd4 dluzel konkurencyjne na tynku pracy, co
slLq rzeczy doprowadzi

nic tylko do utraty potencjalnych

kandydat6w

z

na)lepszym

przygotowaniem merytorycTnr-, alc i odptrywu najbatdziej wylrwalifikowanej kadry do innych
zawod6w.

Nale2y w tym miejscu podnie56, ze niezwykle wysoka skutcczno66 w 5ciganiu przez
prokuraturE w ostatnich latach przestQpstw skarbowych, a w sz.czee6lno6ci tych do$,czeq,ch

wyludzeri zwrotu podatku od towartiw
wyspecjalizo'uvan;rsfi

w tym zakresic

i

uslug, byla mo2liwa nie tylko dzigki utworzcniu

kom6rek organizacllnych i wdrozeniu odpowiedniej

koordynacji, ale takLe, a by(. moie przede wszystkirn, dzigki odpowiednienru wl,korzystaniu

kadry zatrudnionej

lv

prokuraturze,

w tym kadty asystenckiej,

stwa.fiajqc odpowiednio

atrakcyjne rvarunki pracy i placy.

Zachrvianie stabilnodci4 zattudnienia asystent6w

w

jednostkach organizacyjnych

prokuratury w)rwolane obni2enicm atrakcyjno6ci tego zarvodu pod wzglgclem placowym,
mo2e negatywnie wplyn46 na sprawno(6 nadzor<>wanych postgpowafi, kt6tych celem jest
prueciei, nie q,lko pociqgniEcic spravc)r clo odpowiedzialno6ci karnej, ale tal<i.e oclzysk2nis
nienale2nie uzyskanych korzy6ci maj4tkowych, co przyczynia sig istotnie

do

zabezprecz,eTlt^

intcres6w maj4tkorvych Skatbu Pafrstwa i stabilnodci wplyrv6rv do budzetu, umozliwiaiac gm
samym finansor.van re zadan publicznych.

Maj4c na ur,vadze p()wyzsze, celcm vttzym^n7a atrakcyjno6ci

i

konl<urencyjno6ci na

$,nku pt^cy z^wodu asystenta prokuratora, niezbgdncgo dla sprawnego i prawidlowego
funkcjonowania prokurzrtulT, w ocenie Rady Gl6wnej 'Zwrqzl<u Zawodowego Prokutator6w

i

Pracownik6w I)rokutatury

proliuratora

w

RI', dolna

granica wynagrodzenia zasadntczego asystenta

plokutaturze rejonowej winna wynosi6 4,350

przcci€tnego wynagroclzenia rv gospodarce narodowej

zl, co stanowilobSr

J$,g2o7o

w 2021r. i odpowiadaloby w zbli2eniu

stosunk<rr.vi,1ali zc>stal ustanor,viony prz.ez przcpisl, obowi4zuj4c:e od dnia

1 stycznra 2016

r.

$7 konsekwencji, zwigkszeniu o kwotg 350 zl powinna ulec takze rJolna granica wynagrodzenia
zasadrrczego asystenta ptokutatora

starszego asysterta prokuratora

w

w

prokuraturze okrggowej (z 4.000

prokuraturze rejonowej

i

zl do

4.350 zt),

asystenta prokuratura w

Prokuraturze I('ajowej i prokutatutze tegtot:,^Lrc1 @ 4.200 z\ do 4.550 zl), starczego asystcnta

prokuratora

w

z\ do 4.750 zl) oraz starszego

prokutaturze oklggowej (z 4.400

asystenta

prokuratora rv Ptokuraturze l(rajowej i prokuratutze regionalne) (z 4.(100 do 4,950 zl).

Odnosz4c sig

z kolei do g6rnej granicy rvynagrodzenia zasadniczego

starszych asystent6w ptokurator<iw przewidzianej

zl,

asystent6w i

w przcdmiotou,ym projehcie na poziomie

z, dtzq dozq prawdopodobieistwa, )e najwigkszy od
dziesigcioleci wzrost inflacji, kt6ry w dalszym ci4;u ma charakter postgpuj4cy, spowoduje
6.000

przewiclywa(. naleLy

dalszy nominalny wzrost plac.

W celu unihnigcia konieczno6ci, by6 mo2e nawet coroczncgo,

inicjowania kolejnego plocesu legislacyjnego celem uchr.valenia
podr.vy2szaj4cego g6rn4 granicE wynagrodzcnia

asystent6w

i

w

zwrqz-\<u

z

rozporzqdzenia

osiqgniEciern przez niekt6rych

statszych asystcnt6w maksymalnego putrapu wynagrodzenta, zasadnym jcst

podwyzszenie g6rnej granicy dla wszystktch kategorii asystent6w na wszystkich szczeblach

iednostck prokuratury do kwoty 7.000 z,l, co z11^czt:lte Lrsprawni politykg placow4 w
prokuraturze i pozwoli unikn46 nadmiernego anga)otvania w tym zakrcsic aparatu
legislacyjnego. Nadmrenic nalci.y, 2e propozyc)a

ta nie u,lrwola skutk6r'v finansowl,ch

dla

budzetu pafist"va.
Reasumuj4c, proponow ane przez Radg G16w nq'Zwrqzku Zawodowego Prokurator6w

i

Pracownik<iw l)rokuratury

ltP

zmiany

w

przed\o).ottym projekcie s4 niezbgdne dla

uffzym21i2 konkurcnclrjnodci placowej stanowisk asystenta i starszego asystcnta prokuratora i

tym samym zapcwnienia prawidlowego wykon),wania zadai ustawowych przez jednostki
organtzacll,e

Ptokuratury.
.rI_
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