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Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r. 

 

Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów  

i Pracowników Prokuratury RP o ogłoszeniu akcji protestacyjnej pod 

Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w dniu  

10 września 2021 r.  „Stop zamrożeniu płac 2022.” 

 

Wobec braku reakcji rządzących na stanowczy sprzeciw 

pracowników prokuratury i sądów w związku z projektowanym 

zamrożeniem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. 

wyrażany poprzez demonstracje pod budynkami sądów i prokuratur Rada 

Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 

RP ogłasza przystąpienie do II etapu protestu poprzez: 

1. Udział w manifestacji pod budynkami rządowymi w dniu  

10 września 2021 r. 

2. Kontynuowanie zebrań przed budynkami prokuratur w każdą środę 

do 1 września 2021 r. w ramach przerwy przewidzianej przez 

przepisy Kodeksu pracy, 

Zwracamy się do Prezydenta RP, który w ostatnich tygodniach 

wydał rozporządzenie podnoszące płace m.in. parlamentarzystom i osób 
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zajmujących kierownicze stanowiska państwowe aby  

w jednoznaczny sposób stanął w obronie prawa pracowników całej sfery 

budżetowej do waloryzacji wynagrodzeń w 2022r. 

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów, który stwierdził, że 

podwyższając wynagrodzenia parlamentarzystów "potraktowano ich tak 

jak każdą inną grupę zawodową" o zachowanie elementarnej konsekwencji 

i odstąpienie od niesprawiedliwych uregulowań zawartych w projekcie 

budżetu, które dyskryminują kilkaset tysięcy pracowników sfery 

budżetowej odbierając im prawo do waloryzacji płac w 2022 r.  

Zwracamy się do Parlamentarzystów, którzy 11 sierpnia 2021 r. 

przyjęli ustawę podnoszącą wynagrodzenia Prezydenta RP, radnych i 

pracowników samorządowych o uwzględnienie postulatu waloryzacji 

wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.  

Rada Główna zwraca się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora 

Generalnego aby jako członek Rady Ministrów sprzeciwił się zamrożeniu 

wynagrodzeń w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, który  

w okresie pandemii funkcjonował bez jakichkolwiek ograniczeń dla stron 

procesowych, a nawet, jak w przypadku prokuratury podjął się dla 

obywateli służby w systemie pracy zmianowej.  

Zwracamy się po raz kolejny do central związkowych                         

o współdziałanie ponad podziałami  w organizowaniu akcji 

protestacyjnych w obronie postulatu waloryzacji płac o wskaźnik 12%.  

Rada Główna ZZPiPP RP kieruje podziękowania dla tysięcy 

zatrudnionych pracowników, którzy wraz z prokuratorami od kilku 

tygodni, coraz liczniej manifestują pod siedzibami sądów i prokuratur. 

Doceniamy postawę wielu kierujących polskimi prokuraturami, którzy      

w obronie prawa do waloryzacji wynagrodzeń w 2022 r. włączyli się do 
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akcji albo jej nie utrudniali wiedząc, że dalszy spadek wartości płac 

doprowadzi do odejść najbardziej wartościowych pracowników.  

Apelujemy do całego naszego środowiska i innych grup 

zawodowych wchodzących w skład sfery budżetowej o czynny i solidarny 

udział w proteście. Nie oglądajcie się na innych. Weźcie sprawy w swoje 

ręce i dołączcie do protestu.  

 

 

do wiadomości: 

Pan Andrzej Duda Prezydent RP 

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP  

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny 

Rada Dialogu Społecznego 

Centrale Związków Zawodowych  

KNSZZ „Ad Rem”   

Prokuratorzy Regionalni i Okręgowi 

Prokuratorzy i Pracownicy Prokuratury 

Rady Okręgowe i Grupy ZZPiPP RP 

 


