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Prezes Rady Ministrów

Ala/wyu/UtA
My, członkowie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy do Pana o natychmiastowe podjęcie skutecznych
działań zmierzających do zapewnienia godnych warunków płacowych urzędników i innych
pracowników prokuratury, w tym pracowników obsługi, informatyków, analityków
i asystentów. Jednocześnie informujemy Pana Premiera, że większość tych osób otrzymuje
wynagrodzenie na poziomie pensji minimalnej, zaś podwyżki przyznane tym osobom od 2016
roku ze względu na wcześniejsze wieloletnie zamrożenie wynagrodzeń oraz współczynnik
inflacji nie poprawiły ich sytuacji.
Pragniemy przypomnieć, że przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju według
dostępnych danych statystycznych wynosi obecnie 4.580,20 złotych brutto. Jest to poziom
niebotyczny dla większości pracowników prokuratury, gdzie na poziomie prokuratury
rejonowej przeciętne wynagrodzenie to około 2.600 zł brutto (niewiele ponad 1.900 zł netto),
a w prokuraturach okręgowych kwota ta wynosi poniżej 3.200 zł brutto (niecałe 2.300 zł
netto). Niewiele wyższe wynagrodzenia wypłacane są nielicznym pracownikom prokuratur
regionalnych i Prokuratury Krajowej.

W naszej ocenie zarobki pracowników prokuratury znajdują się na poziomie poniżej
godności

pełnionych

przez

nich

funkcji.

Pracownicy prokuratury,

by

normalnie

funkcjonować, często zmuszani są do korzystania z zapomóg i pożyczek. Młodzi pracownicy
po krótkim okresie zatrudnienia, nie widząc dla siebie dalszych perspektyw w prokuraturze,
poszukują i zmieniają miejsce pracy. Z kolei pracownicy starsi stażem często otrzymują
wynagrodzenie od wielu lat nie waloryzowane, co jest dla nich wysoce demotywujące,
bowiem zupełnie pomija się ich doświadczenie zawodowe i staż pracy w prokuraturze.
Aktualnie pracownicy prokuratury, by godnie żyć i utrzymać siebie oraz swoje
rodziny, występują z wnioskami o wyrażenie im zgody na dodatkowe zatrudnienie. Jest to
uwłaczające dla takich pracowników, z których znaczną część stanowią osoby wykształcone,
stale podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, utożsamiające się z pracą w prokuraturze
i chcące w niej pracować za godziwe wynagrodzenie.
Obecna

sytuacja

zagraża

dalszemu

funkcjonowaniu

systemu

wymiaru

sprawiedliwości, którego istnienie i bieżące działanie zależy nie tylko od prokuratorów
i sędziów, ale również od zapewniającego ich obsługę personelu urzędniczego. Głodowe
wynagrodzenia tych osób w razie dalszej bierności decydentów doprowadzą w najbliższym
czasie do fali odejść z pracy, a co za tym idzie całkowitej zapaści funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości w Polsce. Przez ostatnie 10 lat z prokuratury odeszła niemal cała kadra
urzędników, asystentów i pozostałych pracowników - ponad 6.000 osób. Tylko do 30
września 2018 roku z pracy w prokuraturze zrezygnowało ponad 400 osób. Są to nasze
koleżanki i koledzy, niebędący prokuratorami, zmuszeni do odejścia głodowym poziomem
płac. Równie zła sytuacja panuje w sądach, skąd w ostatnich latach odeszło z pracy z tych
samych przyczyn kilkanaście tysięcy osób. Jasno świadczy to o tym, że pensje pracowników
prokuratury i sądów są nieadekwatne do poziomu zarobków w Polsce.
Przypominamy Panu Premierowi, że w ostatnim czasie kolejne grupy zawodowe ze
sfery budżetowej otrzymują podwyżki wynagrodzeń. Pracownicy prokuratury, tak samo jak
pracownicy sądów, z niezrozumiałych dla nas względów ponownie zostali zapomniani. Rosną
również zarobki w sektorze prywatnym, o czym Panu jako byłemu Ministrowi Finansów nie
musimy w tym miejscu przypominać. W naszej ocenie sytuacja dojrzała do podjęcia
natychmiastowych działań płacowych dla tych osób, bowiem zgodnie z informacjami Rządu
stan finansowy i gospodarczy kraju jest najlepszy od wielu lat.
Wnioskowane przez nas od szeregu lat gwarancje podwyższenia płac wszystkich
zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników, a także powiązania wynagrodzenia
pracowników prokuratury i sądów z wynagrodzeniami orzeczniczymi, są w dalszym ciągu

ignorowane. Zainicjowane przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej prokuratury nie zyskały poparcia Rady
Ministrów, która nie uwzględniła w planie pracy projektu ustawy o modernizacji prokuratury.
Z kolei prace legislacyjne nad popieranymi przez Stronę związkową założeniami do nowej
ustawy o pracownikach sądów i prokuratury toczą się powolnym trybem, co w istocie
ogranicza realną możliwość uchwalenia tej ustawy w obecnej kadencji Parlamentu.
Nie zamierzamy się biernie przyglądać i pozwolić na to, by zapaść kadrowa
w prokuraturze nadal postępowała. Doprowadzono do sytuacji, w której pracownicy
prokuratury zarabiają zdecydowanie poniżej poziomu wynagrodzeń sieci dyskontów
spożywczych. Wydarzenia ostatnich dni dobitnie pokazują, że urzędnicy i inni pracownicy
prokuratury znajdują się w równie krytycznej sytuacji jak pracownicy sądownictwa, którzy
równolegle wdrożyli własny protest.
Prowadzona w chwili obecnej akcja protestacyjna nie jest wymierzona przeciwko
prokuraturze jako instytucji, lecz prowadzona jest przeciwko dramatycznie niskim
wynagrodzeniom urzędników i innych pracowników. Biorąc pod uwagę stały wzrost kosztów
utrzymania, wysokość wynagrodzeń urzędniczych z roku na rok traci realnie na wartości.
Niekomfortowa jest dla nas sytuacja, w której zmuszeni jesteśmy walczyć o byt pracowników
prokuratury i ich rodzin, jednakże w opisywanych realiach nie mamy innego wyjścia.
Pragniemy poinformować, że jeżeli sytuacja płacowa pracowników prokuratury nie
ulegnie w najbliższym czasie poprawie, w naszej ocenie rok 2019 będzie ostatnim rokiem
sprawnego funkcjonowania prokuratury, która przestanie być kołem zamachowym korzystnej
sytuacji budżetu państwa związanej ze zintensyfikowaniem walki z przestępczością
gospodarczą i finansowo - skarbową. W chwili obecnej bezrobocie w Polsce znajduje się na
najniższym poziomie od 28 lat, zaś większość kadry urzędniczej w prokuraturze rozważa
odejście z pracy z powodu niskich wynagrodzeń. Odejście tych osób będzie niepowetowaną
stratą, a także stworzy bezpośrednio zagrożenie dla dalszego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.
Po wysłuchaniu przedstawicieli całego naszego Związku, Rada Główna Związku
Zawodowym

Prokuratorów

i

Pracowników

Prokuratury

Rzeczypospolitej

Polskiej

w dniu 12 grudnia 2018 roku podjęła jednogłośnie uchwałę, w której w związku
z brakiem reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na zgłaszane od lat postulaty,
ogłosiła akcję protestacyjną. Formy protestu będą stopniowo intensyfikowane, jeżeli akcja ta
nie spotka się z należnym odzewem ze strony władz, aż osiągnięcia skutku, jakim będzie
przywrócenie urzędnikom i innym pracownikom prokuratury godziwego wynagrodzenia.

Jako

prokuratorzy

i

pracownicy

prokuratury

w

pełni

solidaryzujemy

się

z równolegle zgłoszonymi postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników
sądownictwa, których sytuacja płacowa jest analogiczna.
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