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W nawiązaniu do przekazanych Prokuraturom Regionalnym i Okręgowym dodatkowych
środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody dla grupy osób z okazji Dnia Niepodległości
oraz wytycznych Prokuratury Krajowej w zakresie ich rozdysponowania o którym mowa w piśmie
nr., P K X V BPK 1150.71.2018, a także wobec licznych negatywnych sygnałów otrzymywanych od
Rad Okręgowych ZZPiPP RP uprzejmie przedstawiam stanowisko Rady Głównej Związku
Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Rada Główna ZZP i PP RP jest świadoma faktu, iż obecne kierownictwo prokuratury
podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej pracowników prokuratury.
Ma także świadomość, iż przyznaniu dodatkowych środków na nagrody towarzyszyły dobre
intencje. Jednakże należy zwrócić uwagę, że 100- lecie odzyskania niepodległości jest świętem
wszystkich Polaków i wszystkich pracowników prokuratury, którzy na co dzień, często w bardzo
trudnych warunkach służą Polsce. O tym jak trudne to warunki, niech świadczy fakt, iż tylko do 10
września 2018 r. z prokuratury odeszło ponad 400 pracowników, wypowiadając umowę o pracę.
Stąd też niepokoi fakt, że nagradzanie tylko nielicznych, wybranych osób, poprzez przyznanie im
gratyfikacji finansowych, akurat z takiej okazji pozostaje w kolizji z poczuciem sprawiedliwości
i zasadami współżycia społecznego, a tym samym wywołuje słuszne niezadowolenie kadry
pracowniczej zatrudnionej w poszczególnych jednostkach. Stawia w dyskomfortowej sytuacji
nagradzanych oraz przydzielających nagrody.

Rada Główna Związku Zawodowego RP otrzymuje również sygnały od prokuratorów
kierujących jednostkami organizacyjnymi. W skazują oni, że kłopotliwe i budzące wątpliwości jest
także narzucenie sztywnych kryteriów podziału środków na nagrody co do kwot i ilości osób.
Przykładowo, na terenie podlegającym jednej z prokuratur regionalnych funkcjonują prokuratury
okręgowe nadzomjące kilkanaście prokuratur rejonowych i cztery prokuratury rejonowe. Każda
z tych prokuratur okręgowych otrzymała po cztery nagrody z przeznaczeniem dla prokuratur
rejonowych. W związku z powyższym na obszarze mniejszej prokuratury okręgowej może zostać
przyznana nagroda jednemu pracownikowi z każdej prokuratury rejonowej, natomiast na obszarze
drugiej prokuratury okręgowej —wielkomiejskiej - gratyfikacja może dotyczyć pracownika z co
piątej jednostki rejonowej. Przedstawiony sposób podziału środków- w równych kwotach bez
względu na liczbę jednostek podległych i ilość osób zatrudnionych- budzi wątpliwości co do zasady
równości w zatrudnieniu. Brak transparentności przy podziale nagród niewątpliwie przyczynia się
do wzrostu i tak już wysokiego napięcia związanego z niskimi wynagrodzeniami.
W związku z powyższym, Rada szanując w pełni autonomię Prokuratora Krajowego
w zakresie przydzielania dodatkowych środków na nagrody i doceniając dotychczasową aktywność
Prokuratury Krajowej w tym zakresie, poddaje pod rozwagę uzupełnienie kryteriów przyznawania
nagród przewidzianych w piśmie PK XV B P K 1150.71.2018 poprzez umożliwienie przyznania tych
środków wszystkim pracownikom oraz zwiększenie elastyczności w zakresie podziału środków
pomiędzy jednostkami.
Jednocześnie Rada zwraca się z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych
na nagrody/ premie dla wszystkich pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury.
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