Warszawa,
Barbara Chrobak
prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 0
Interpelacja w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i
sądownictwa
Szanowna Pani Premier,

W dniu 18 kwietnia 2013 r Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wydała Dezyderat,
zgodnie z którym płace pracowników zatrudnionych w sądownictwie i prokuraturze nie
odpowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Płace te pozostają
zamrożone przez okres dziesięciu lat wyjąwszy rok 2016 r. kiedy to uchwalono podwyżki w
wysokości 10 %. Podwyżki te nie zrekompensowały jednak nawet w minimalnym stopniu
realnego spadku wartości płac urzędników sądowych i prokuratorskich, gdyż inflacja w tym
czasie przekroczyła 20 %.
W roku 2017 pracownicy zatrudnieni w 357 prokuraturach rejonowych zarabiali średnio nieco
ponad 1900 zł netto. W tym samym roku średnia płaca w gospodarce przekroczyła 4300 zł.
Podkreślenia wymaga fakt, iż wyjątkowo korzystny stan finansów państwa, a zwłaszcza
powstrzymanie procederu wyłudzeń podatku VAT jest w dużej mierze wynikiem działań
Prokuratury, a utrzymanie tych korzystnych trendów wymaga zdecydowanej poprawy
warunków ekonomicznych funkcjonowania tej instytucji włącznie z poprawieniem
konkurencyjności warunków zatrudnienia w pionie wspomagającym prokuratorów.
Cele te mogą być realizowane wyłącznie poprzez zwiększenie środków na płace pracowników
prokuratury, zatrudnienie nowych specjalistów oraz uchwalenie zaprojektowanej przez Ministra
Sprawiedliwości ustawy o modernizacji prokuratury.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. W jaki sposób Rada Ministrów zamierza w 2018 r. i latach następnych realizować Dezyderat
nr 3 z 18 kwietnia 2013 r. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP?
2. Czy Rada Ministrów wyłączy grupę pracowników sądów i prokuratury z tzw. "zamrożenia"
sfery budżetowej mając na uwadze reformę i zakres zadań realizowanych przez prokuraturę
oraz sądownictwo?
3. Czy Rada Ministrów dysponuje projektem ustawy o modernizacji prokuratury?
4. Czy projekt ten zostanie skierowany do Sejmu, a jeśli tak to w jakim terminie?
5. Czy planowane jest wejście w życie wskazane wyżej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r., a
jeśli nie to w jakim terminie?

6. Czy dobra kondycja budżetu Państwa, stanowiąca między innymi efekt działania
Prokuratury, uzasadnia działania Ministra Finansów mające na celu podwyższenie głodowych
pensji pracowników prokuratury bez których praca prokuratorów nie będzie przynosić dalszych
korzyści dla państwa i obywateli w tym także w dziedzinie kondycji budżetu?

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP
Barbara Chrobak

