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Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP w sprawie projektowanego
rozdzielenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.
Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła przekazany
do konsultacji społecznych projekt nowelizujący ustawę o ustroju sądów
powszechnych, zrywający z ustawową zasadą równości wynagrodzeń
sędziów i prokuratorów.
Próba rozdzielenia płac obu zawodów prawniczych, miała miejsce
jedynie raz w historii w 2008 r., kiedy to kierujący wówczas resortem
sprawiedliwości mec. Zbigniew Ćwiąkalski przekazał do konsultacji
społecznych

projekt

przewidujący

pogwałcenie

zasady

symetrii

w wynagrodzeniach sędziów i prokuratorów. Spotkało się to wówczas
ze zdecydowaną reakcją środowiska prokuratorskiego. 25 lutego 2008 r.
ponad 1000 prokuratorów w ramach protestu skorzystało z urlopów
na żądanie, a rządzący wycofali się z proponowanych zmian.

Kolejne masowe protesty obu środowisk we wrześniu 2008 r.
przyniosły korzystne dla sędziów i prokuratorów rozwiązania, wiążące ich
wynagrodzenia z wysokością przeciętnej płacy w gospodarce z dniem
1 stycznia 2009 r.
Aktualnie

przedstawiony

projekt

stanowi

ponowną

próbę

rozdzielenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, na co nie ma zgody
całego prokuratorskiego środowiska.
Projekt
mnożników

przewiduje
służących

w
do

szczególności
ustalania

znaczne

wysokości

zróżnicowanie
wynagrodzenia

zasadniczego sędziów i prokuratorów. Zgodnie z projektem każdy sędzia
będzie mógł nabyć w trakcie służby siedem stawek awansowych.
Jednocześnie prokuratorzy prokuratur rejonowych będą mogli osiągnąć
maksymalnie 5 stawkę awansową. Prokuratorzy prokuratur okręgowych,
co prawda zachowają prawo do nabycia 8 stawki awansowej, ale będzie
ona niższa niż 7 stawka awansowa przewidziana dla sędziów.
Co interesujące, projekt w gorszej sytuacji stawia przyszłych
sędziów sądów regionalnych, gdyż prokuratorzy prokuratur regionalnych
utrzymają uprawnienie do nabycia stawki 9 i 10, wyższych niż 7 – ostatnia
stawka awansowa przewidziana dla sędziów. Jedynym szczeblem, na
którym

zachowany

zostanie

równy

status

finansowy

sędziów

i prokuratorów będzie Prokuratura Krajowa, gdzie wynagrodzenia
prokuratorów pozostaną tożsame z płacami sędziów Sądu Najwyższego.
W

rezultacie

proponowanych

rozwiązań

około

90

procent

prokuratorów będzie miało gorszą pozycję finansową od swoich sądowych
odpowiedników. Przykładowo prokurator w drugiej stawce awansowej
utrzyma mnożnik 2,17, a sędzia w tej samej stawce uzyska mnożnik 2,30.
W kolejnych stawkach dysproporcja kształtować się będzie w następujący
sposób na niekorzyść prokuratorów:

 druga stawka: 2,17/2,30;
 trzecia stawka: 2,28/2,45;
 czwarta stawka: 2,36/2,55;
 piąta stawka: 2,50/2,70;
 szósta stawka: 2,65/2,95;
 siódma stawka: 2,75/3,00.
Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP podkreśla, iż po faktycznym obniżeniu wynagrodzeń
prokuratorów i sędziów w wyniku zamrożenia płac w 2022 r. oraz
w sprzężeniu z regulacjami „Polskiego Ładu”, proponowane rozdzielenie
wynagrodzeń prokuratorów i sędziów spotka się ze stanowczym
sprzeciwem prokuratorów, którzy oczekują od władzy wykonawczej
poszanowania

raz

ustalonych

i

sprawiedliwych

reguł

równego

wynagradzania zarówno sędziów, jak i prokuratorów.
Postulujemy aby na dalszym etapie prac, do projektu ustawy
wprowadzić w pierwszej kolejności równe dla prokuratorów i sędziów
stawki awansowe. W dalszej natomiast kolejności za niezbędne uznajemy
zastosowanie tożsamych reguł finansowego awansu poziomego poprzez
przyjęcie zasady, że każdy prokurator, podobnie jak i sędzia ma możliwość
nabycia

wszystkich

stawek

awansowych.

Byłoby

to

nawiązanie

do instytucji „awansu poziomego” wprowadzonego do ustroju sądów
i prokuratury z inicjatywy prof. Lecha Kaczyńskiego, która to instytucja
mimo solidarnych protestów obu środowisk została zlikwidowana.
Jako największa organizacja reprezentująca prokuratorów apelujemy
o dokonanie niezbędnych korekt w projekcie. Jesteśmy również
przekonani, że nie będzie ostatecznej zgody kierującego Prokuraturą
Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na rozwiązania

legislacyjne krzywdzące wszystkich prokuratorów, pełniących codzienną,
wymagającą wielu poświęceń służbę na rzecz bezpieczeństwa prawnego
Państwa i Obywateli.
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