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Przewodniczqcy
Forum Zwiqzk6w Zawodowych

Uprzejmie informuj{! Pana Przewodniczqcego, ze Krajowa Komisja
Wykonawcza NSZZ Pracownik6w Policji wyraza peine poparcie dla organizacji
zwiqzkowych sluzb mundurowych resortu spraw wewn?trznych i Sluzby
Wi{!ziennej wyrazajqcych swojq dezaprobat{! i niezadowolenie z faktu pomini{!cia
cz?sci junkcjonariuszy sluib mundurowych w aspekcie podwyzszenia uposazeft 0

kwot? 300 zl, zapowiedzianq przez Premiera RP tylko dla policjant6w i zolnierzy.

Uwazamy, ze trud i poswi?cenie junkcjonariuszy wszystkich sluzb bez
wzgl?du na miejsce pelnienia swych obowiqzk6w zasluguje na uznanie i
najwyzszy szacunek. Szacunek okupiony niejednokrotnie zdrowiem a nawet
zyciem. Uwzgl?dniajqc specyjik? i charakter sluiby peinionej przez wszystkie
formacje mundurowe resortu spraw wewnetrznych i Sluiby Wieziennej uwazamy,
ze ich praca na rzecz spoleczenstwa, ochrony bezpieczenstwa ludzi oraz

'utrzymywania bezpieczenstwa i porzqdku publicznego zasluguje na godziwe
wynagrodzenie bez dzielenia ich na lepszych i gorszych.

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracownik6w Policji popierajq.c
sluszne dqZenia sluZb mundurowych ponowila akces przystqpienia do
Federacji Zwiqzk6w Zawodowych Sluib Mundurowych deklarujqc ch{!c
czynnego wsparcia protestu koleianek i koleg6w w mundurach.



Pragniemy jednoczesnie nadmienic, ze w naszym wystqpieniu do
Przewodniczqcego Federacji ZZSM zwrocilismy uwag{! na oboj{!tnosc gremiow
kierowniczych KGP i MSW na glodowo niskie wynagrodzenia pracownik6w Policji.
Ponadto zaznaczylismy, ze podejmowane decyzje 0 podwyzszeniu uposazeri
junkcjonariuszy naszym zdaniem stoi w sprzecznosci z deklaracjami 0 r6wnym
traktowaniu wszystkich sMb Policji. Taka sytuacja jest dla pracownikOw Policji
mocno krzywdzqca, gdyz w duiym stopniu pogl{!bia i takjuZ wyst{!pujqcq znacznq
dysproporcj{! wynagrodzeri pracownikow do uposazeri junkcjonariuszy.

Wynagrodzenia pracownikow Policji sq relatywnie najniZsze w stosunku do
pozosta1ych grup pracowniczych ca1ego resortu spraw wewn{!trznych. Kolejne
decyzje zamrazajqce waloryzacje wynagrodzeri pracownik6w sfery budZetowej,
podwyzszenie kwoty minimalnego wynagrodzenia bez zabezpieczenia srodkow na
pokrycie tej regulacji, podwyzszenie od 1 lutego 2012 roku skladki rentowej 0 2%
oraz zamrozenie kwoty bazowej stanowiqcej podstaw{! naliczenia srodkow ZFSS
sprowadza pracownik6w Policji do roli potencjalnych petentow Osrodka Pomocy
Spolecznej.

Pragn{! nadmienic, ze w sprawie podwyzszenia wynagrodzenia r6wniez dla
pracownikow Policji od 1 lipca 2012 r 0 100 zl zwrociliS my si {! z pismem do
Ministra Spraw Wewn{!trznych Pana Jacka Cichockiego przedkladajqc
nast{!pujqce dane, szacujqc ze w Policji jest zatrudnionych jest 24 400 tys
pracownikow Policji 0 wygospodarowanie z rezerwy budZetowej srodk6w
finansowych na pokrycie skutkow podwyzki dla tej grupy pracowniczej co
poprawiloby sytuacj{! bytowq spauperyzowanej grupy pracownikow Policji jak
r6wniez uspokoiloby w pewnej mierze zle nastroje wyst{!pujqce w jednostkach
Policji.

Majqc na wzgl{!dzie nasze dotychczasowe doswiadczenia w walce
o popraw{! trudnej sytuacji finansowej i socjalnej pracownik6w Policji oraz fakt,
it jestesmy organizacjq cz1onkowskq Forum ZZ - wyrai;amy naszq: solidamosc
dla koleianek i koleg6w w mundurach i apelujemy 0 solidamosc oraz
wsparcie ich i naszych dq:ien.
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