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ucHwAr-A RADY GL6WNE J ZWL4ZKA ZAWODOWEGO PROKURATOROW I
PRACOWNIKoW PROKURTAURY RP W SPRAWIE PROJEKTOWANEGO

ZA]IIRiOZENIA PI,AC W SFERZE BUDZETOWEJ W 2022T.

Rada Gl6wnaZwiqzku Zawodowego Prokurator6w i Pracownik6w Prokuratury RP z

nalwyZszym zaniepokojeniem przyjglazglaszane przezwladzg wykonawczERadzie Dialogu

Spoiecznego propozycj e zamroZenia wynagrodzen w sferze budzetowej w 2022 r.

Nasze zdziwienie budzi zwlaszcza fakt, i2 projektowanemu ,,zamroZeniu"

wynagrodzefl sfery budzetowej towarzyszy(, ma wzrost gospodarczy, prognozowany

na poziomie okoto 4,3 yo oraz inflacja ksztalttjqca sig na poziomie 2,8 oh. ZamroZenie

wynagrodzefl ma swoje uzasadnienie jedynie w wypadku recesji oraz braku inflacji.

W kaZdym innym przypadku prowadzi do obnizenia sily nabywczej wynagrodze6. ZatwaZyc

nale2y,2e zamroienie plac jakie mialo miejsce w latach 2009 -2015 w prokuraturze i s4dach

doprowadzilo do najwigkszego w historii wymiaru sprawiedliwoSci kryzysu, kt6ry przerodzil

sig w falg wielomiesigcznych akcji protestacyjnych, zakohczonych dopiero porozumieniem,

zawartyn lipcu 2019 r. Dlatego tez nie mazgody pracownik6w wymiaru sprawiedliwoSci,

ktorzy wy.trwali na swoich stanowiskach pracy przezwiele lat mimo dewaluacji wynagrodzeri

na powr6t do takich samych rozwi4zan, jakie doprowadzily do deprecjacji wynagrodzenia i

zubolenia rodzin pracownik6w budzet6wki, uczciwie i rzetelnie wypelniaj4cych swoje

obowiqzki czgsto z poSwigceniem czasu pryvvatnego.
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Rada G16wna ZZPiPP RP nie moze r6wnie2 przejl(, do porz4dku nad s1tuacj4, w

ktorej z jednej strony projektuje sig ,,zamrozenie" wynagrodzefl w sferze budzetowej,

z drugiej zaS projektuje sig projekt przepis6w podnosz4cych wynagrodzenia

parlamentarzyst6w, prezydenta, premiera i innych os6b pe{ni4cych funkcje kierownicze w

Paristwie.

Rada Gi6wna ZZP\PP RP przypomina, i2 prokuratura, a zwlaszcza kilkana5cie tysigcy

prokurator6w i pracownik6w prokuratury, codziennie wykonuj4cych swoj4 niezwykle trudn4

sluzbg, z chwil4 podjgcia zdecydowanej walki z przestEpczoiciq finansowo-skarbow4 i

gospodarczq, stala sig kolem zamachowym polepszaj4cej sig kondycji budzetu paristwa. JeSli

tryby tego kola maj4 dopom6c w wychodzeniu z trudnej sytuacji, wyruvolanej pandemiE,

niezbgdne jest utrzymanie konkurencyjnorici wynagrodzei, co nie bgdzie rnoZliwe jesli

rz4dzqcy wybior4 Sciezkg powrotu do stosowanego przez poprzednia wladzE ,,zamroZenia"

plac.

Przypominany ,i2 Prokuratura jako jedyny wzyd paristwowy pracowala w trybie

dwuzmianorym przez ca\y czas trwania pandemii. Pracownicy z naraleniem Zycia i zdrowia

wypelniali swoje obowi4zki zwiqzane z zapewnieniem bezpieczefstwa obywatelom

Rzeczpospolitej. Teraz za trud pracy zmianowej, dzigki kt6rej polskie prokuratury bytry

otwarte dla obywateli od 7:00 do 20:30 rzqdz4cy proponuj4 swoist4 karg ,,zamroLenia."

Rada Gl6wna stanowczo sprzeciwia sig zamroZeniu plac w 2022 r. w calej sferze

budzetowej. Apeluje r6wniez o zaniechanie dziaLah dyskryminacyjnych, zakladajqcych

podniesienie plac tylko dla nielicznych. Cala sfera budzetowa, wlEczywszy w to

przedstawicieli wladzy wykonawczej i ustawodawczej, powinna byi traktowana na r6wnych

zasadach.

Rada Gi6wna ZZPiPP RP apeluje do wladzy wykonawczej o niezwloczne wycofanie

sig z projektowanego zamroZenia plac w sferze budZetowej. W przypadku nieuwzglgdnienia

tego postulatu Rada oglosi przystqpienie do o96lnopolskiej akcji protestacyjnej.
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