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Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PROKURATORÓW I PRACOWNIKOW PROKURTAURY RP
W SPRAWIE PROJEKTOWANEGO ZAMROŻENIA PŁAC W SFERZE
BUDŻETOWEJ W 2021 r.
Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła zgłaszane przez władzę
wykonawczą Radzie Dialogu Społecznego propozycje zamrożenia wynagrodzeń
w sferze budżetowej w 2021 r.
Zdziwienie budzi zwłaszcza fakt, iż projektowanemu „zamrożeniu”
towarzyszyć ma wzrost gospodarczy, prognozowany na poziomie około 4 %
oraz inflacja kształtująca się na poziomie 1,8 %.
Zamrożenie wynagrodzeń ma swoje uzasadnienie jedynie w wypadku
recesji oraz braku inflacji. W każdym innym przypadku prowadzi do obniżenia
siły nabywczej wynagrodzeń. Zauważyć należy, że zamrożenie płac w latach
2009 -2015 w prokuraturze i sądach doprowadziło do największego w historii
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Rada Główna ZZPiPP RP nie może również przejść do porządku nad
sytuacją, w której z jednej strony projektuje się „zamrożenie” wynagrodzeń w
sferze budżetowej, z drugiej zaś w Sejmie RP, proceduje się projekt podnoszący
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w jednostkach samorządu terytorialnego.
Rada Główna ZZPiPP RP przypomina, iż prokuratura, a zwłaszcza
kilkanaście tysięcy prokuratorów i pracowników prokuratury, codziennie
wykonujących swoja niezwykle trudna służbę, z chwilą podjęcia zdecydowanej
walki z przestępczością finansów-skarbową i gospodarczą, stała się kołem
zamachowym polepszającej się kondycji budżetu państwa. Jeśli tryby tego koła
mają dopomóc w wychodzeniu z trudnej sytuacji, wywołanej pandemią,
niezbędne jest utrzymanie konkurencyjności wynagrodzeń, co nie będzie
możliwe jeśli rządzący wybiorą ścieżkę powrotu do stosowanego przez
poprzednia władzę „zamrożenia” płac.
Rada Głowna stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu płac w 2021 r. w całej
sferze budżetowej. Apeluje również o zaniechanie działań dyskryminacyjnych,
zakładających podniesienie płac tylko dla nielicznych. Cała sfera budżetowa,
włączywszy w to przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej,
powinna być traktowana na równych zasadach.
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