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Uchwała Rady Głównej  

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie 

konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury  

w 2023 roku o 20 %, oraz „odmrożenia” wynagrodzeń prokuratorów. 

 

 

 Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 

Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządzących o uwzględnienie postulatów strony 

związkowej reprezentowanej w Radzie Dialogu Społecznego waloryzacji 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 20 % w 2023 roku.   

  Propozycja Rady Ministrów określająca wskaźnik waloryzacji na poziomie  

7,8 %  w ocenie Rady Głównej stanowi faktyczne „zamrożenie” wynagrodzeń 

albowiem wskaźnik ten jest dwukrotnie niższy od inflacji w 2022 r. Rada Główna 

zauważa jednocześnie, iż bezwzględna potrzeba waloryzacji płac w państwowej sferze 

budżetowej o 20 % jest podyktowana także „zamrożeniem” płac w 2021 r. i jedynie 

niewielką waloryzacją w 2022 r. w wysokości 4,37 %, która nie zrekompensowała 

spadku wartości wynagrodzeń wywołanego inflacją.  

Rada Główna ZZPiPP RP przypomina, iż prokuratura, a zwłaszcza kilkanaście 

tysięcy prokuratorów i pracowników prokuratury, codziennie wykonujących swoją 

niezwykle trudną służbę, z chwilą podjęcia zdecydowanej walki z przestępczością 

finansowo-skarbową i gospodarczą, stała się kołem zamachowym polepszającej się 

mailto:biuro@prokuratura-zz.pl


 

 

kondycji budżetu państwa. Jeśli tryby tego koła mają dopomóc w wychodzeniu            

z trudnej sytuacji, wywołanej pandemią i konfliktem zbrojnym, niezbędne jest 

utrzymanie konkurencyjności wynagrodzeń, co nie będzie możliwe jeśli rządzący 

wybiorą ścieżkę powrotu do stosowanego przez poprzednią władzę trwałego 

„zamrożenia” płac.   

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 

Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizator „Czerwonego Marszu” pracowników 

sądów i prokuratury 10 września 2021 r. apeluje do wszystkich central związkowych, 

aby w przypadku nieuwzględnienia naszego postulatu, ponad podziałami, 

zorganizowały szeroko zakrojoną akcję protestacyjną wszystkich służb publicznych 

określanych mianem sfery budżetowej pod hasłem „stop zamrożeniu płac – żądamy 

podniesienia wynagrodzeń o 20 %.” Pora na wspólne działania liderów central 

związkowych w imieniu całej sfery budżetowej.  

Rada Główna apeluje o bezwzględne respektowanie w pracach nad projektem 

ustawy okołobudżetowej zasady wynikającej z art. 123 § 1 ustawy z dnia                    

28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze. Przepis ten kształtuje wynagrodzenie 

prokuratorów jako iloczyn ustawowo określonego mnożnika oraz mnożnej – podstawy 

wynagrodzenia zasadniczego w danym roku, która stanowi wynagrodzenie                  

w II kwartale, ogłaszane komunikatem Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 

Rozwiązanie to obowiązuje od 2009 roku i stanowi kompromis wypracowany w 

Sejmie po fali protestów środowisk prokuratorskiego i sędziowskiego organizowanych 

między innymi przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 

RP oraz Stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów. Ponowne złamanie powyższej 

zasady ustrojowej może w ocenie rady wywołać destabilizację w funkcjonowaniu 

Prokuratury w 2023 r.  

 

 

do wiadomości: 

Pan Andrzej Duda Prezydent RP 

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny 

Rada Dialogu Społecznego 
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