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W nawiązaniu do pisrna z dnia 24 wrześnta 2022 roku o sygn. DLUS-II.4601 .9.2022

uprzejnrie pr:zedstawiam sta,nowisko Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów

i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie projektu rozporządzenta

Ministra Sprawiedliwości zmieniającęgo rozporzqdzenie z dnia 3 marca 20]7 roku w sprawie

,stąnowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędnikóu, i innych pracowników sqdów

i prokuratury oraz odbywania stazu urzędniczego (Dz.U, z 2021 r. poz. 2288 z późn. zm.).

Wska:łany projekt nov,,elizacji zakładadodanie dwóch nowych instytucji -,,stołecznego

dodatku sper:jalnego" w sądach i prokuraturach znajdujących się naterenie miasta stołecznego

Warszawy oraz utworzenia stanowiska ,,menadżera usługi" we wszystkich powszechnych

j ednostkach organizacyjrrych prokuratury,

Pierwsza z wymienionych instytucji polega na wprowaclzeniu mozliwości przyznania

urzędnikowi sądowemu, którego miejsce świadczenia pracy znajduje się na obszarze m.st.

Warszawy oraz urzędnikorł,i powszechnej jednostki organlzacyjnej prokuratury, którego



miejsce świadczenia pracy zrajduje się na obszarzę m.st. Warszary, dodatkowego składnika

wynagrodzenia w postaci stclłecznego dodatku specjalnego,

W uz,asadnieniu do projektowanej zmtany przepisów cyt. rozporządzenia podano,

żę ratio legis analtzowanego dodatku opiera się na założęniu, tż śwtadczęnie pracy w sądach

i prokuraturerch, których siedziba znajduje się w m. st. Warszawie na|eży do najbardziej

wymagających pod względem kompetencji, odporności na stres, dyspozycyjności

i odpowiedzialrrości. Powiązanie możliwości przyznania stołecznego dodatku specjalnego od

świadczenia pracy w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej i specyfiki wykonywanych na tym

obszatzę obclwiązków, powinno zatem dotyczyc każdego pracownika warszawskich sądow

i prokuratur, Jednakze orLawiany projekt zakłada, tż prz,yznanie stołecznego dodatku

specjalnego, jako szczególnego rodzaju dodatku specjalnego, będzte miało charakter

fakultatywny, uzależniony wyłącznie od posiadania środkow finansowychprzeznaczonych na

wynagrodzeliaprzez stołeczne jednostki prokuratury i sądow. T'akie tozwiązante prowadzi do

konstatacji, iZ będzie to dodatek uznaniowy, powiązany ściśle z wysokością posiadanych

środków, ktorych przeznacze:nie na realizację powyzszego celu w rezultacię możę doprowadzić

do zmniejszęnla budżetu przewidzianego na inne wydatki ,związane z wynagrodzeniami

wszystkich zatrudnionych pracowrrików choćby pośrednio poprzęz zmniejszenie kwot

przęznaczon,ych na premie, nagrody i dodatki specjalne. W efekcie dojdzie do znacznego

zrożntcowania sytuacji pracowników wykonujących obowiązki słuzbowe, nie tylko w korelacji

zatrudnienia na obszarze miasta stołecznego Warszawy, ale równiez i w pozostałych

jednostkach na terenie całego kraju, a ponadto wprowadzi również ,,wewnętrzne" róznice

w wynagrod:zeniu wśród pracowników warszawskich sądow i prokuratur.

Pomysł wprowadzenia,,dodatku wielkomiejskiego" w formię projektowanego

,,dodatku Warszawskiego" rrie tylko podzieli środowisko pracowników sądów i prokuratury

poptzęzwprowadzenie dysproporcji płacowych ale równiez doprowadzi do niekwestionowanej

dyskryminacj i płacowej pracowników.

Projektowana regulzrcja nie została przez autorów poprzedzona rzetelną anallzą

i kompleksową oceną, obejrnującą chociażby zagadnienia związane z badaniem obciązenia

pracą, analizą struktury kadrowej oraz innych czynników wpływających na etatyzację

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Proje:ktodawca jako wiodący uznaje tylko wskaźnik dotyczący specyfiki obszaru,

w którym wykonywana jest praca. Jako kryteria wskazuje rowniez, ,,iż świadczenie pracy

w sądach i prokrrraturach, których siedziba znajduje się w m. st. Warszawie należy do

rrajbardziej rłymagających 1lod względem kompetencji, odporności na stres, dyspozycyjności

i odpowiedzialności". Konsl"atacja powyższa jest nie do przyjęcia.



Czy pozostali pracownicy sądów i prokuratury na terenie całego kraju nie pracują

w podobnych warunkaclr lłwiązanych z Wmaganymi korrrpetencjami jaki i czynnikami

stresogennynt ? Czy nie wykonują swoich obowiązkow odpowieclzialnie pozostając w pełnej

dyspozycyjnyjności? Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stoi

na stanowisku, iz przyjęcie takich kryteriów ma charakter jawnie dyskryminacyjny.

Projektodawca stara się pomijać równiez fakt, tż w aspekcie zwtązanym np. z kosztami

życia pracowników miasto st. Warszawa nie różni się w żaderr sposób od pozostałych dużych

aglomerac.j i mie.i skich.

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stoi na stanowisku,

tż utrzymante etatyzacji prokuratur i sądów rra stabilnym poziomie mozliwe jest jedynie

poprzez zapewnienie konkurencyjnego poziomu wynagrodzenia. Nie dotyczy to tylko obszaru

miasta st. Warszawy ale i sytuacji na pozostałym obszarze dzi,ńania obu instytucji.

Podkreślenia w tym lniejscu wymaga, iz postulowanym przez nas priorytetem dla Rady

Ministrów i Ministra Sprawiedliwości w szczególności powinno pozostaó zatrzymanie

depreciacii wynagrodzenieL pracowników prokuratury i sądow poprzęz waloryzację

wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników, o co najmniej 20 oń w zwtązku z

trwającym od dwóch Iń znaczącym spadkiem waftości nominalnej wynagrodzeń sięgającej

obecnie 25 ońich nominalnej wartości.

Drugim przewidzianym przęz analizowany projekt rczporządzenia nowym

rozwlązanlem iest utworzenie w powszechnych jednostkach organtzacyinych prokuratury

stanowiska ,,menedzera usługi", przęznaazonęgo dla pracownika wyspecjalizowanego,

odpowiadającego za zarządzanię realizacją czynności biznesowych na poziomie wszystkich

j ednostek ot ganizacyjnych prokuratury.

Jak podają autorzy projektu, przedstawi ona zmiana rozporządzenia uwarunkowana jest

potrzebą utworzenia starrowiska dla wyspecjalizowanego pracownika, który będzie

odpowiedzialny za realizaclę czynności biznesowych na poziomie wszystkich jednostek

organtzacyjnych prokuratury. Odwołano się nadto do projektu z2020 roku, w wyniku którego

wdrozono C]entralne Usługi Infrastrtrkturalne (CUI) oraz ogólrropolski system PROK-SYS, co

doprowadziło do konieczności określenlazadań pracownika pionu IT w sposób odmienny od

aktualnego - nie poprzez określanie zadań realizowanych na potrzeby jednostki, czyli

pracodawcy, ale zarządzanta usługami realizowanymi dla wszyr;tkich powszechnych jednostek

or ganizacy jny ch pro kuratury.

Ilznac należy, iż samo utworzenię stanowiska ,,menadżera usługi" mając nawzg\ędzie

przedstawic,ną argumentację związaną min, z powstaniem nowych zadań zwtązanych



z infrastrukturą nie budzi kontrowersji. Jednakze problemem pozostaje brak zagwatantowania

dodatkowych środkow finansowych, przeznaczonych na ww. etaty. W rezultacie

wprowadzenie nowych etatów zmniejszy ilośó funduszy, przeznaczonych na świadczenia dla

pozostałych pracownikow min. na tzw. ,,niestałe elementy wynagrodzenia" takie jak premie,

nagrody lub dodatki specjalne dla pozostałych pracownikćlw. Brak zatęm wskazania

dodatkowyctL środków finansowania dodatkowych etatów rodziuzasadnioną obawę, iZ ucierpią

na wprowadzleniu powyzsze g o r ozwiązania pozo stali pracownicy prokuratury.

Podkreślić na|eży, żę zła sytuacja w zakresie zadań zwtązanych z informatyzacjt

prokuratury oraz efektywnej pracy wymienionych systemów, jęst ściśle zw|ązana zbrakamt

kadrowymi te.j ,,wrazliwej" grupy zawodowej pracowników prokuratury jakimi są pracownicy

pionu IT.

Uwypuklić nadto należy, co znajdowało już odzwierciedlenie w uprzednich

stanowiskach zwtązką ze istotną kwestią w zakresie efektywności usprawnienia procesu

infbrmatyzac|i i dtgttaltzacii w postępowaniach karnych nie jest wprowadzenie nowego

stanowiska ,menadżera", a wdrozenie zatrudnienia nowych pracowników, w Iiczbię

postulowanej przez zwtązek kilkuset etatów, których obowiązki polegałyby na wykonywaniu

zadań zw tązany ch min. z digttaltzacją akt.

Wdrożenie Centralny ch Usług Infrastrukturalnych (CUD oraz ogólnopolskiego systemu

,,PROK-SY§]" nie zostało, a powinno zostac poprzedzone zalrudnieniem właściwej iloŚci

pracownikórv, którzy powinni wykonywac działania związane z funkcjonowaniem systemu.

Tak się jednak nie stało w efekcie częgo post factum wprowadzane są rozwiązaniatakiejak w

proponowane utworzenie stanowiska ,,menadżęra usługi" mającego pełnić funkcję ,,mostu

łączącego świat biznesu ze światem teclrnicznym",
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