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Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów  

i Pracowników Prokuratury RP w sprawie utworzenia „czerwonego 

miasteczka” przed budynkami rządowymi w związku z brakiem 

reakcji na postulaty przedstawione w dniu 10 września 2021 r. 

podczas „czerwonego marszu” pracowników prokuratury i 

sądownictwa oraz projektowanym zamrożeniem wynagrodzeń 

orzeczniczych.  

 

10 września 2021 r. Rada Główna Związku Zawodowego 

Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wraz z naszymi partnerami 

związkowymi działającymi w sądach ogłosiła stan wyjątkowy dla polskiego 

wymiaru sprawiedliwości. Ulicami Warszawy pod Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów przeszedł „czerwony marsz” tysięcy pracowników prokuratury    

i sądów. 

Reprezentantom władzy ustawodawczej i wykonawczej wręczono 

postulaty. Wśród nich żądanie waloryzacji płac o 12 % w 2022 r., 

powiązania wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów ze średnią 

płacą w gospodarce oraz uchwalenia planu modernizacji prokuratury. 

Postulaty te uzupełniono pisemnym stanowiskiem sprzeciwiającym            
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się drastycznemu obniżeniu płac prokuratorów i sędziów w 2022 r. w 

związku z projektowanym zamrożeniem wynagrodzeń obu grup 

zawodowych.  

Na postulaty te władza wykonawcza i ustawodawcza w żaden sposób          

nie zareagowała, w lekceważący sposób podchodząc do grup zawodowych, 

których służba generuje ogromne wpływy do budżetu państwa poprzez 

codzienną walkę z przestępczością finansowo – skarbową.  

Jedynym z naszych żądań było zwołanie posiedzenia sejmowej 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz przyjęcie Dezyderatu. 

Projekt tego Dezyderatu przekazaliśmy osobiście i pisemnie 

Przewodniczącemu Komisji i jego Zastępcy. Podczas posiedzenia jeden          

z parlamentarzystów złożył wniosek formalny o jego przyjęcie. Pomimo 

tego faktu, projekt Dezyderatu na kolejnym z posiedzeń nie trafił                

pod obrady, a Przewodniczący Komisji stwierdził, że go nie posiada. 

Posłowie, zapominając o tysiącach uczestników czerwonego marszu zajęli 

się dyskusją o informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, lekceważąc 

protestujących pracowników sądów i prokuratur. Na posiedzenie Komisji 

nie wpuszczono organizatorów „czerwonego marszu.” 

Wobec rażącego lekceważenie naszych grup zawodowych, 

całkowitego braku dialogu i zignorowania postulatów, Rada Główna 

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 

ogłasza przystąpienie do kolejnej fazy protestu. Podobnie jak w 2019 r. 

rozbijemy przed budynkami rządowymi „czerwone  miasteczko”, w którym 

cierpliwie poczekamy na elementarną sprawiedliwość. 

Apelujemy do wszystkich zatrudnionych w sądach i prokuraturach.  

Nie bądźcie obojętni. Cierpliwie protestujcie, aż nasze słuszne postulaty 

zostaną uwzględnione. Czekamy na Was w „czerwonym miasteczku.” 
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do wiadomości: 

Pan Andrzej Duda Prezydent RP 

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP  

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny 

Rada Dialogu Społecznego 

Centrale Związków Zawodowych  

KNSZZ „Ad Rem”   

Prokuratorzy Regionalni i Okręgowi 

Prokuratorzy i Pracownicy Prokuratury 

Rady Okręgowe i Grupy ZZPiPP RP 

 

 

 


