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Biuro Rady Głównej ZZPiPP RP: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul Wita Stwosza 31,40-042 Katowice, teL 883-922-286, fax 32 251-67-79
internet: www.prokuratura-zz.pl e-maik biuto@prokuratura-zz.pl,
Katowice, dnia 15 maja 2017r.
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Nawiązując do pisma Pana Bogdana Święczkowskiego- I Zastępcy Prokuratora
Generalnego Prokuratora Krajowego z dnia 12 maja 2017 r. sygn. PK VI B 3103.48.2017
w sprawie zwiększenia limitów wydatków na wynagrodzenia, w którym zobowiązano
Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych do uzgodnienia zasad podziału wydatkowanych
środków ze Związkiem Zawodowym, uprzejmie informuję że organami ZZPIPP RP
uprawnionymi do prowadzenia takich uzgodnień są Rady Okręgowe działające na obszarze
Prokuratur

Okręgowych,

a

dodatkowo

zarządy

grup

związkowych

utworzonych

w Prokuraturach Regionalnych. W prokuraturach regionalnych, w których nie utworzono grup
związkowych, a zatrudnieni są członkowie ZZPiPP RP uprawnionymi do uzgodnień
z pracodawcą są właściwe rady okręgowe.
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż w ocenie Rady Głównej całość przekazanych przez
Prokuratora Krajowego środków winna zostać przeznaczona na podwyżki lub premie
i nagrody dla urzędników oraz innych pracowników. Z uwagi na fakt, iż problem niskirb
uposażeń wymienionych grup zawodowych, wywołany między innymi wieloletnim zamrożeniem
funduszu wynagrodzeń dotyczy wszystkich pracowników, jako wiodącą przy podziale tych
środków Rada Główna proponuje zasadę równości. Dodatkowo zwracam się do Państwa
z uprzejmą prośbą o powiększenie kwot przekazanych przez Prokuraturę Krajową
o oszczędności wygospodarowanie w jednostkach.
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W związku z przewidzianą w budżecie na 2017 r. indeksacją wynagrodzeń pracowników
prokuratury na poziomie 1,3 %, Rada Główna zauważa, iż wspomniana waloryzacja skutkuje
stałym wzrostem funduszu płac na kolejne lata. Tym samym, w ocenie Związku Zawodowego
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP środki te winny zostać przeznaczone na długo
wyczekiwane podwyższenie podstaw wynagrodzeń zasadniczych.
Z informacji posiadanych przez Radę Główną wynika, iż takie podwyżki miały miejsce
nie we wszystkich jednostkach (przykładowo: Wrocław 140 zł, Gdańsk 38 zł, Warszawa 50 zł).
Stąd też w ocenie ZZPIPP RP, w prokuraturach które nie dokonały waloryzacji płac, takie
korekty uznać należy za celowe i w pełni uzasadnione albowiem odpowiada to intencji
ustawodawcy, którego wolą było podwyższenie średniorocznych wskaźników wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na rok 2017 r.
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