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Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego 

Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP  

„STOP ZAMROŻENIU PŁAC 2022” 

 

 
14 lipca 2021 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP przekazała Prezesowi Rady Ministrów stanowisko stanowczo potępiające 

rządowe plany zamrożenia wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w 2022 r. Pomimo 

tego faktu władza wykonawcza nie wycofała się z tego pomysłu. Jego realizacja w istocie 

doprowadzi do spadku wartości wynagrodzeń blisko półmilionowej grupy pracowników, na 

co dzień służących Państwu i Obywatelom. Dlatego w całości popieramy stanowisko Rady 

Dialogu Społecznego w tym central związkowych i organizacji reprezentujących 

przedsiębiorców, które domagają się waloryzacji płac o wskaźnik wynoszący 12 %.  

Apelujemy do wszystkich central związkowych aby ponad podziałami zorganizowały 

szeroko zakrojoną akcję protestacyjną wszystkich służb publicznych określanych mianem 

sfery budżetowej pod hasłem „stop zamrożeniu płac.” Nie zgadzamy się na to aby podobnie 

jak za rządów poprzedniej koalicji płace te były przez wiele lat utrzymywane na tym samym 

poziomie. W ocenie Rady Głównej zamrożenie wynagrodzeń w 2022 r. pozostaje                          

w oczywistej kolizji z deklaracjami rządzących, którzy zapowiadają zrównanie poziomu płac 

Polaków i obywateli państw tzw. Europy Zachodniej. Domagamy się jednocześnie 

odmrożenia funduszu premiowania i nagradzania, który w 2021 roku zmniejszono                   

o 3 procent. Za niezbędny uważamy powrót do prac nad ustawą o pracownikach sądów i 
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prokuratury, w ramach której należy wprowadzić mechanizm wiążący wynagrodzenia              

ze średnią płacą w gospodarce.  

Mając to na uwadze Rada Główna ogłasza przystąpienie do pierwszego etapu akcji 

protestacyjnej, który w prokuraturach będzie polegał na:  

1. Wywieszeniu na budynkach i wewnątrz emblematów protestacyjnych.  

2. Organizacji zebrań przed budynkami prokuratur i sądów w każdą środę w ramach przerwy 

przysługującej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.  

W przypadku dalszego łamania konstytucyjnego prawa pracowników sfery 

budżetowej do corocznej waloryzacji płac Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP przystąpi do kolejnych etapów protestu. 

 

Do wiadomości: 

 

1. Prezes Rady Ministrów. 

2. Marszałek Sejmu i Senatu. 

3. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. 

4. I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. 

5. Rada Dialogu Społecznego. 

6. Forum Związków Zawodowych. 

7. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 

8. NSZZ „Solidarność”. 

 

 

   

 


