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Uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP  w sprawie wynagrodzeń urzędników prokuratury.
Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie w związku z zupełnym brakiem, ze strony Prokuratury Generalnej, jakiejkolwiek wizji ukształtowania statusu korpusu urzędniczego prokuratury.
Wynagrodzenia większości urzędników prokuratury są rażąco niskie, w odniesieniu do wymogów stawianych na tych stanowiskach, i to do tego stopnia, że nie pozwalają już na godziwe bytowanie pracowników i ich rodzin.
Postrzeganie poziomu wynagrodzeń tej grupy pracowniczej przez pryzmat zarobków wąskiej warstwy urzędników jednostek prokuratury najwyższego szczebla jest zwyczajnie mylące I nie oddaje prawdziwej sytuacji finansowej przeważającej większości tych pracowników.
Równie mylące jest ocenianie tej sytuacji przez pryzmat tzw, średniej statystycznej wysokości zarobków wszystkich urzędników prokuratury.
Rozwarstwienie wysokości zarobków wąskiej elity i całej rzeszy pozostałych urzędników jest tak daleko posunięte, że zakrawa wręcz na dyskryminację płacową tych ostatnich. Nie ma bowiem żadnego prawnego ani faktycznego uzasadnienia dla sytuacji tego rodzaju, by urzędnicy wykonujący tę samą pracę w jednostkach prokuratury wyższego szczebla, otrzymywali wynagrodzenie często kilkakrotnie przewyższające wynagrodzenie pracowników jednostek niższego szczebla
Patologii tego rodzaju sprzyja absurdalna wręcz rozpiętość „widełek" zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotyczącym kształtowania poziomu wynagrodzeń urzędników prokuratur, w którym rozpiętość potencjalnych zarobków urzędników na stanowiskach wspomagających pion orzeczniczy określono pomiędzy 1.500-zł a 5.200-zł wynagrodzenia zasadniczego.
Rozwarstwienie przekraczające w górnej wysokości przeszło trzykrotność wynagrodzenia w strefie najniższej; przy częstokroć niższym obciążeniu pracą, jest niczym nie uzasadnione i służy jedynie dalszemu, finansowemu rozwarstwieniu tej grupy pracowniczej.
Nadto jeszcze, w ramach tych samych „widełek" możliwego wynagrodzenia urzędnika, dochodzi w różnych okręgach prokuratury do drastycznych różnic w poziomie wynagrodzenia pracowników jednostek prokuratury tych samych szczebli.
Podkreślenia wymaga również wysoce niesprawiedliwe zróżnicowanie wynagrodzeń urzędników w prokuraturach w odniesieniu do takich samych urzędników w sądach, w sytuacji podobnych kompetencji i stażu pracy, co ma miejsce w ramach rzekomo jednolitej podstawy naliczania wynagrodzeń dla obu grup pracowników.
Należy podkreślić dobitnie, że dolna granica zarobków, wokół której niestety oscylują wynagrodzenia większości urzędników, jest właściwie zbliżona do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W praktyce Komisji Socjalnych poszczególnych prokuratur coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których o bezzwrotną zapomogę z powodu ubóstwa ubiegają się już nie tylko pracownicy obsługi technicznej najniższego szczebla, ale wręcz urzędnicy sekretariatów prokuratury, których zarobki nie pozwalają na terminowe regulowanie należności czynszowych i zaspokajanie innych bieżących potrzeb życiowych.
Realna wartość zarobków korpusu urzędniczego pozostaje na niezmienionym poziomie właściwie od roku 2002.
Założenia Ustawodawcy sprowadzające się do stworzenia wykształconego i wysoko wykwalifikowanego korpusu kadry urzędniczej nijak się mają do kwestii do poziomu gwarantowanych zarobków.
Ciągle wzrastające wymagania w zatrudnieniu, dotyczące choćby konieczności posiadania wyższego wykształcenia, nie pociągnęły za sobą jednolitego mechanizmu wsparcia finansowego dla osób zobowiązanych do uzupełnienia wykształcenia w określonym terminie.
Skutkiem tego stało się postępujące zubożenie całej warstwy urzędników prokuratury, którzy z i tak już niskich uposażeń, muszą finansować koszty studiów wyższych, na co zwyczajnie ich nie stać.
Kładąc nacisk na wykształcenie i kompetencje korpusu urzędniczego prokuratury Ustawodawca zdaje się zapominać o konieczności zapewnienia im godziwych wynagrodzeń.    
Alarmująca jest sytuacja, w której zatrudnienie w prokuraturze - w charakterze urzędnika - nie jest postrzegane przez samych pracowników przez pryzmat pewnego prestiżu społecznego,        a jedynie przez pryzmat możliwości zaciągnięcia kolejnego   kredytu   przeznaczonego   na   zaspokojenie   wcześniejszych   wymagalnych zobowiązań oraz zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych.
Nie ma możliwości stworzenia profesjonalnego i sprawnego korpusu urzędniczego z osób, których nie stać na terminowe regulowanie podstawowych należności. Tego rodzaju sytuacja nie ma nic wspólnego z dążeniem do profesjonalizmu, a wręcz takiemu dążeniu zaprzecza.
Należy wskazać również z naciskiem na pogłębiającą się dysproporcję, wręcz przepaść, pomiędzy wynagrodzeniami kadry prokuratorskiej i kadry urzędniczej.
Jest rzeczą oczywistą, że płace tych dwóch grup pracowników muszą być zróżnicowane, ale aktualnie obserwowana dysproporcja jest niemożliwa do racjonalnego uzasadnienia, a to głównie  z powodu rażąco niskiego poziomu uposażeń urzędników.
Z powyższych względów Rada Główna Związku postuluje pilne podniesienie dolnej granicy uposażenia urzędników prokuratury, co pozwoli na niezwłoczne poprawienie fatalnej sytuacji finansowej najuboższej, ale i najliczniejszej warstwy tych pracowników. 
Z drugiej strony należy jednoznacznie przestrzec wszystkie osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy, że stopień frustracji urzędników zatrudnionych w jednostkach prokuratury jest już tak daleko posunięty, iż zupełnie możliwym jest masowy ich udział w akcjach protestacyjnych zbliżonych w swojej formie do protestu prokuratorów, organizujących swego czasu akcję jednoczesnego pobierania urlopów na żądanie. 
Związek poprze słuszne postulaty płacowe tej grupy pracowniczej, bowiem nie sposób znaleźć jakichkolwiek argumentów przemawiających przeciwko zasadności tak formułowanych roszczeń płacowych.
Należy jednoznacznie stwierdzić, że to na kierownictwie każdego z urzędów państwowych ciąży obowiązek zapewnienia podległym urzędnikom należytych warunków pracy, które pozwolą należycie zadbać o powagę Rzeczypospolitej przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
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