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Warszawa, dnia 4 sierpnia 2021 r. 

 

Stanowisko Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów  

i Pracowników Prokuratury RP w sprawie bezprawnych działań 

Prokuratora Okręgowego w Szczecinie uniemożliwiających 

przeprowadzenie legalnych akcji protestacyjnych  

„Stop zamrożeniu płac 2022.” 

Apel o solidarne uczestnictwo w proteście.  

 

Rada Główna ZZPiPP RP z zaniepokojeniem przyjęła działania 

Remigiusza Dobrowolskiego sprawującego funkcję Prokuratora Okręgowego w 

Szczecinie, uniemożliwiające podległej kadrze prokuratorskiej                               

i administracyjnej uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 

prowadzonej w prokuraturach i sądach, która polega na przeprowadzaniu zebrań 

przed budynkami w ramach gwarantowanej przez przepisy prawa pracy 

przerwy.  

Pan Remigiusz Dobrowolski w celu uniemożliwienia akcji, która dotyczy 

również jego praw do waloryzacji wynagrodzenia, w dniu 30 lipca 2021 r. 

wydał zarządzenie, nakazujące prokuraturom ze szczecińskiego obszaru 

terytorialnego sporządzenie harmonogramu przerw z podziałem na 4 grupy 

zatrudnionych. Jednocześnie zakazał opuszczania budynków podczas przerw 
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przewidzianych w art. 134 Kodeksu pracy, a także polecił kierownikom 

jednostek informować Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o każdym 

przypadku opuszczania siedziby budynku podczas przerwy. Polecenie                 

to uzasadnił potrzebą zapewnienia ciągłości pracy w związku z wdrażaniem 

systemu PROK-SYS. Dodatkowo Pan Remigiusz Dobrowolski polecił 

zabezpieczenie monitoringu wizyjnego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w 

celu ustalenia danych osobowych uczestników akcji protestacyjnej 

przeprowadzonej w ramach przerwy śniadaniowej w dniu 28 lipca 2021 r. 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP stwierdza, iż tego rodzaju działania stanowią oczywiste i rażące 

naruszenie podstawowych praw pracowniczych oraz utrudnianie działalności 

związkowej.  

Rada Główna wzywa Pana Remigiusza Dobrowolskiego                           

do natychmiastowego zaniechania bezprawnych i przede wszystkim wątpliwych 

etycznie zachowań. Rada dedykuje Panu Remigiuszowi Dobrowolskiemu 

postawę innych prokuratorów okręgowych, który wspólnie z podległą kadrą 

uczestniczyli w akcji protestacyjnej podczas przerwy „śniadaniowej.”  

Jednocześnie Rada Główna ZZPiPP RP apeluje do Prokuratora Regionalnego  

w Szczecinie o podjęcie działań uniemożliwiających rażące i oczywiste 

naruszanie praw pracowniczych o jednoznacznie wątpliwym wymiarze 

etycznym.  

Rada Główna, kierując podziękowania dla wszystkich uczestników akcji 

„Stop zamrożeniu płac”, zwraca się również do wszystkich kierujących polskimi 

prokuratorami o przychylą postawę wobec działań, które mają na celu ochronę 

praw całej zatrudnionej w prokuraturze kadry orzeczniczej i pozaorzeczniczej  

do waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r.  

11, 18 i 25 sierpnia oraz 1 września 2021 r., bez względu na przynależność 

związkową spotkamy się solidarnie pod polskimi prokuraturami. Niech nikogo  

z nas tam nie zabraknie.  
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do wiadomości: 

Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy 

Prokuratorzy Regionalni i Okręgowi 

Prokuratorzy i Pracownicy Prokuratury 

Rady Okręgowe i Grupy ZZPiPP RP 

 

 


