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Niezależny samorządny zwiy.ekzavłodowy pracowników policji w zńącz,enilprzesyła

projekty rozporądzeńwrazzuzasadnieniem z prośbą o podjęcie przez Radę Dialogu społecmego

stosownych dzińańznńerzającychdo uregulowani azrńanzapisów zapfoponowanych do dw aktów

prawnych:

w obowiązującym stanie prawnym pracownicy niebędący członkami korpusu słu:żby cywilnej

zatrudnięni w jednostkach orgmizacyjnych policji (z wyjątkiem pracowników wyższnj szkoły policji

wSzczytńe,szkołpolicyjnychorazCentralnegoLaboratoriumKryminalistycanegoPolicji)

wynagradzani są w oparciu o tabelę D stanowiąc ą zńącmiknr 1 do rozporządzsnia Rady Ministrów

z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasąd wylagradzania pracownilów niebędqcych członkami lrorpusu

słńby cywilnej zatrtńnionych w urzędach administracji rzqdowej i pracowników inłrych jedtlostek

(Dz. U. Nr 27, poz- 13, zpóźn, zm)

Biorąc pod uwagę fakt, iż w jednostkach organizacyjnych policji występują trzy grapy

zawodowe:policjantów,urzędnikówipracownikówshrżbycywilnejorazpracownikówzatrudnionych

na stanowiskach nieobjętych mnoznikowymi systemami wynagndzarlia naleĘ z równą uwagą

innych jednostek



pĄektowaó i wdrużać rozvliązania służące budowaniu systemu moĘwacyjnego spójnĘo dla całej

formacji, w celu niwelowania różmic występujących w poszczególnych pragmatykach shrżbowych

i zawodowych oraz realizacjijednego z podstawowych paradygmatów nov/oczesnego zarądzania

organizacją tj. rozrłoju kapitafu ludzkiego. Urzeczywistnieniu tego celu, w odniesięniu

do pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z wyłączeniem Pracowników

wspol w szcrytnie, szkoł policyjnych oraz clkp) ma sfużyć podwyzszenie gómych stawek

wynagrodzeń określonych w tabeli D w zńączłiku m 1 do przywołanego wyżes

rozpor7Ądz.eńa.

Razporądzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniajqcYm

rozporzqdzenie w sprałie zasad wymgradzania pracowników niebędqcych członkami

lrnrpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rzqdowej i Pracownilów

inrrych jednostek @z.U. poz. 1403 ) dokonano anianw załączniku nr 1 w tabeli D polegającYch

na zwiększeniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia w kategoriach od I do v. Natomiast od momentu

ustalenia z dniem 1 stycznia 2009 t. stawek dla kategorii od vI do XXI, kwoty Ęch stawek do

chwili obecnej nie ulegĘ zmianie. Wskazać przy tym naleĘ, że z dniem 1 stycznia 2009 r,

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości Iż76 ń, a od dnia 1 sĘcnia ż075 r,

ustalono je w wysokości 1750 ń. W ciągu 6 lat wynagrodzenie minimalne za ptacę Wzro§ło

o ponad 37oń.Iedlocześnie w okresie tym nie dokonywano zmian w kwotach PrzYPisanYch

do kategorii zaszercgowania od VI do XK co skutkowało znacz;ącym utrudnięniem rea|izacji

polityki zarądzańa kadrami w urzędacb. Jednocześnie należy brać pod uwagę fakt

proparyqizwiększenia minimalnego wynagrodzeniazapracę od 1 stycmiaż016 roku do kwoł

1850 ń, co skutkować będzie wzrostem w stosunku do roku 2009 o 45%o,

podjęcie prac legislaryjnych ukierunkowanych na zrviększenie maksymaĘch kwot

wynagrodzenia zasadniczego na łch stanowiskacĘ oprócz umożliwienia elastycznego

ksztahowania wynagrodzeń pracowniczychw ramach poliĘki kadrowo - finansowej, stanowi

remedium na występujące dysproporcje wynagrodzęńa zasadniczego względem premii przy

ustalaniu wynagrodzenia całkowitego, co jest zńązane z cotoczrrym wzrostem wysokości

minimatnego wynagro dzęńa pracowników.

Zaproponowane rozwiryarie umożliwi prowadzenie w jednostkach organizacYjnYch

elasĘcznej polityki ksztahowania wynagrodzeń w ftlmach posiadanych środków

finansowych. Ma to szczególne zrrtaczeńę w odniesieniu do tych gruP s-tanowisk, których

doĘczątrudności w zatrudnieniu (posiadających odpowiednie kwalifikacje) ze wzg|ędu na

brak możliwości zaoferowania wynagrodzenia odpowiedniego stawkom dostęPnYm na rYnku,



Będzie też stanowi\o rom.ltązanie problemu migracji wykwalifikowanej

prywatnego.

spraw wewnętrznych

w obowiązującym stanie prawnym pracownicy zatrudnieni w szkołach PolicYjnYch

wynagradzarti są w oparciu o tabelę 2 stanowiącą załącznlk nr 1 do rozporządzenia Ministra PracY

i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warułlków ia za pracę

i przymawania innych świądczeń ałięanych z pracq dla pracołwtików zatruńtionYch w nieldórych

jednostkach organizacyjlrych sfery btńżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji,

Biorąc pod uwagę fakt, iż w szkołach policyjnych występują dwie grupy zawodowe:

policjantów or:rz pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieobjęĘch mnożrikowYmi sYstemami

wynagradzanianaleĘ zrownąuwagą pĄektować iwdrai:rć rozuliązania sfu:żące budowaniu sYstemu

motywacyjnego spójnego dla całej formacji, w celu niwelowania różnic wyĘpujących

w poszczególnych pragmatykach służbowych i zawodowych oraz realizacji jednego z PodstawowYch

paradygmatów nowoczesnego zarządzania organizacją tj. rozwoju kapitafu ludzkiego,

Urzeczywistnieniu tego celu, w odniesieniu do pracowników szkoł policyjnych ma sŁaĘÓ

podwyższenie górnych stawek wynagrodzeń określonych w tabeli 2 w zńącmil<u nr 1

do prrywołanego wyżej rozporądzenia.

Należy wskazać, że z dnięm 1 słcznia 2008 r. minimalne wynagrodzenię za pracę ustalono

w wysokości |126 ń, aoddnia 1 styczria 2015 r. ustalono je w wysokoŚci 1750 zł. W ciągu 7lat

wynagrodzenie minimalne 7apracęwzrosło o ponad 55Yo- zapracę od 1 sĘcmia 2016 roku do kwotY

1850 zł, co skutkować będzie wnostem w stosunku do roku 2008 o 64Yo.

podjęcie prac legislacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie maksYmaĘch kwot

wynagrodzenia zasadniczego latych stanowiskach, oprócz umożliwienia e|asĘcznego ksźaftowania

wynagrodzeń pracowniczych w ramach poliryki kadrowo - finansowej, stanowi remedium na

łvyĘpdące dysproporcje wynagrodzsnia zasadniczego względem premii przy ustalaniu

wynagrodzenia całkowitego, co jest związane z corocznym wzrostem wYsokoŚci minimalnego

wynagrodzenia pracowników.

Zaproponowane rozvliryanie umożliwi prowadzenie w jednostkach organizaryjnYch

elastycznej polityki ksźałtowania wynagrodzsńw rrrmach posiadanych środków finansowych. Ma to

szczsgólne ntaczeniew odniesięniu do tych grup stanowisĘ których doĘcątrudnoŚci w zatrudnieniu

(posiadających odpowiednie kwalifikacje) 7E względu na brak możliwoŚci zaoferowania

Ł
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