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f*- ła;sfra Warszawą *Ąrz-nia 2016 toku

Pan Mariusz Błaszczak
Minister §praw
Wewnętrznych i Administracji

w jednostkach organizacyjnych policji występują trzy grupy zawodowe:
Policjantów, urzędników i Pracowników sfużby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych
na stanowiskach nieobję§ch mnoznikowymi systemami wynagradzania. w celu
Prawidłowego realizowanią ustawowych zadńpostawionych przed policją zasadnym wydaje
się Postawienie tezY, Że z równą uwagą należy pĄektowa ć i wdrażać rozvłiązania słuzące
kształowaniu polityki kadrowo - finansowej spójnej dta całej formacji.

wobec powyz§zogo nawiązując do wcześniejszych spotkań i prowadzonych rozmów
z organizacjami zńękowYmi reprezentującymi pracowników poticji poprawa warunków
pracy i płacy pracownikom policji sĘe się przedsięwzięciempriorytetowym.

PierwszYm Problemem, który skutecznie uniemozliwia popr?lwę tej sytuacji jest
stosowąna PraktYka Ptzez poprzedni skład osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Polegająca na Przerzucaniu na barki Policji konieczności corocznego zagwarantowania
w swoim budŻecie skutków wzro§tu płac i pochodnych. Dla przykładu: w 2015 roku fundusz
łvYnagrodzeń osobowYch Pracowników (bez pochodnych od wynagrodzeń) niedoszacowany
został z tyfułu:

r płacy minimalnej - około 2.360tys. zł.,

o wysfu§i lat - około 2.000 tys. zł,,

o kwotę l45,- ń. na etat (w tym brakujących I5,- ń.
od 1 stycznia 20t5 r. środków finansowycĘ - około

o wzrosfu



Takie dzińania skutecznie pozbawiają kierowników jednostek organizu.lrrf,.ł, policji
swobodY kształtowania Poiiryki kadrowo - finansowej ,Idfuzy muszą koncentrować się na
bieżącym rozwiązywaniu problemów finansowych.

Drugą bolączką jest fakt, iż od momentu ustalenia z dniem 1 stycznia 2009 r. stawęk
wYnagrodzenia dla kategorii od VI do XXI dla stanowisk pracowniczych nieobjętych
mnoŻnikowYrrri sYstemami wynagrodzeń, co wynika z rczpotządzenia Rady Minisków
z dńa 2 lutego 2010 r. w sPrawie ząsad wynagradzania pracowników niebędqcych członkar,łi
korPusu §uŻbY cVwilnej zatrudnionych w urzędach admińistracji rzqdowej i pracowników
innYch jednostek (Dz. U. Nr Ż7,poz. 134, zpóźn. zm.), kwoty tych stawek do chwili obecnej
nie uległY zmianie. IstotrrYm jest, że minimalne wynagrodzęnie za płacę w omawianym
okresie, to jest od 1 stycznia 2009 r. od kwoty t.276,- zł. wzrosło do kwoĘ 1.850,_ zł.
obowiązującej od i stYcznia 2016 t.. Niedokonanie zmian w kwotach przypisanych
do kategorii zaszeregowania od VI do )Cfl adekwatnie do wzrastającej minimalnej płacy

PrzełozYło się na znaęząaeutrudnienie realizacji polityki zatądzaniakadrami w urzędach.

PrzYPominarn, iż niezależnie ocl powyzszego w odniesieniu do członków korpusu
sfuŻbY cYwilnej kwota bazawa ustalona w wysokości 1.873,84 zł. nie uległa zmianie
od 2009 r. i cały czas kształtuje się na tym samym poziomie.

Nie należy zapomnieć, iż na syluację finansową dotyczącą omawianej grupy
zawodowej ma równieŹ vpływ to, że pracownikom Policji w okresie od 1 lipca 2012 t.
do 3l grudnia 2014 r. wYpłacano dodatkową kwotę 145,- zł. brutto w formie nagrody,
na którą dYsPonenci III stopnia musieli wygospodarowaó środki z własnych oszczędności
m.in. z zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz wakatów policyjnych.

Efektem takich działń było znacme ograniczenie zahudniania na zastępstwo lub
doPisYwanie zadań za osoby nieobecne pracownikom, którzy nie otrzymywali zadnych
rekomPensat finansolYych za wykonywanie zwielokrotnionej ilości zadń i czynności
służbowyeh.

NaleŻY równieŻ zaznaczyĆ,że od 1 stycznia 2at5 t. kwota I45,- zł,brutto została
włęzona do wYnagrodzęńa. Ministerstwo Spraw Wewnęfoznychprzeznaczyło naten cel
jedYnie kwotę 130,, ń. na etat, natomiast brakujące I5,- zł. dysponenci muszą pokrywaó
z własnYch Środków. Skutek ten przech odzi tn kolejny rok budżetowy dalej stanowiąc

PowaŻnY Problem finansowY w budzecie Policji, który niwelowany jest przez sztucznie
tworzone oszczędnoŚci z tyhiłu np. niezatrudniania na uwalniane w ramąch flukfuacji kadr
etatY, ŚrodkÓW wYgenerowanych z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich
czY urloPach macierzYńskich iĘ. Ponadto na rcalizację wypłat wynagrodzeń pracowników
przesuwane są środki z uposażeń fuŃcjonariuszy..



Ł
Z danYch zawańych w Informacji z dnia 28 grudnia 2aI5 r, o projekcie ustawy

budZetowej na rok 2016 w części 42 - Sprmły wewnętrzne oraz w części 85 * Budzety
wojewodów (w zalresie Państwowej St ąry Pozarnej i Obrony CywźInej) rłynika,
iz Planowane Przeciętne wynagodzenie pracowników Policji w bieżącym roku wyniesie
2 914,42 zł (bez WSPo1 i CLKP, które nie są finansowane z budżefu policji).

Plasuje to Policję na ostatnim miejscu wśród podlegĘch Panu Ministrowi formacji
mundurowYch zatrudniających pracowników. Podkreślam, iz podane wielkości uwzględniają
juŻ PrzewidYwany wzrost wynagrodzeń przeciętnie o 6 %, Niestety zastosowanie kryterium

Procentowego wzrostu wynagrodzeń w ramach poszczególnych jednostek pogłębia istriejące
dYsProporcje płacowe pracowników Policji względem pracowników innych urzędów, którzy

Posiadając WYzsuę Przeciętne wynagrodzenłazautomatu otrzymują większe podwyzki.

OPisane PowYżej kwestie zńęane m.in. z utrzymującym się zamrożeniem
wYTragrodzeń od ŻOag r. otaz niedoszacowaniem Policji ,w środki finansowe

na wlnagroclzenia i Pochodne, jak równięż świadomość, ze na chwilę obecną wynagrodzenie

Pracowników Policji jest najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych wywofują wśród

Pracowników Policji narastające niezadowolenie. Wpływa na to także fakt, iż średnia
wYsokoŚÓ Środków finansowych planowana na ,vyynagrodzenia dla pracowników policji

od 2010 r. utrzYmuje się na porównywalnyrn poziornie, a płaca minimalna z roku na rok ulega

PodwYŻszeniu doprowadzając do syluacji, w której grupa pracowników najmniej
zambiĄącYch otrzYmuje obligatoryjne podwyzki, a pozostali pracownicy mają utrzymywane
wYnagrodzenia na dotychczasowych wysokościach, Tym samym dochodzi do spłaszczania
siatki Płac Pracowników Policji ze szczsgólną kzywdą dla doświadczonych, kompetentnych
i lojalnYch Pracowników, którzy nie szŃają lepiej płatnego zatrudnienia na rynku
zewnętranYm,I9QZ realizują misję słuzenia obywatelom, przyczyrńając się do zapewnienia
ocluonY bezPieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego, a tym samym gwarantują
§prawne funkcjonowanie pństwa.

Bioąc PowYźsze pod uvragę proponuję rozważenie wdrozenia rozwtązania

Polegającego na kwoto\ilyrn doszacowaniu etatów pracowniczych w policji polegającym
na zabeąiecżeniu Środków finansowych z tytułu wzrostu minimalnego wynagro dzeńa,
wYsfugi lat oraz 15,, zł. brakujących na etat zprzy7;rrarrych od 1 stycznia 2015 roku środków
finansowych na wzrost wynagrodzeń o kwotę !45,- ń. - co stanowi łączną kwotę
ok. 8 360 Ws.ńw skali biezącego roku.

Natomiast w celu wyrównania wynagrodzeń pracownikom Policji w porównaniu
z pracownikami innych słuzb podległych panu Ministrowi wnoszę
o wYg9nęrowanie dodatkowych Środków finansowych ponad tę kwotę. Dla osiągnięcia tego



celu proponuję wziąć pod uwagę, iż średnie planowane na rok bieżący,przeciętne *?..ię"^"

wynagrodzenie pracowników pozostałych służb mundurowych w resorcie §praw

wewnętrznych wyniesie 3 133,40 ń. Ptzy planowanym, przeciętnym miesięcanym

wynagrodzeniu pracowników Policji wynoszącym2974,42 ń @ez WSPoI i CLKP, którę nię

§ą finan§owane z budzefu Policji) brakuje 218,98 zł. na etat w celu zrównania wynagrodzeń

pacowników Policji do wskazanej średniej wynagrodzeń. W związko z powyzszym

proponowane doszacowanie funduszu wynagrodzeń pracowników Policji w skali roku winno

wynieść ok. 64 mln zł. Q42t2 etaty bez WSPol i CLKP).

Zaproponowana kwota pozwoli jedynie na przybliżenie średnich przeciętnych

wynagrodzeń pracovmików Policji do pozostałych pracowników służb mundurowych ręsortu

spraw wewnęfuznych. Stanowió będzie równiez zabezpieczenie jedynie niezbędnego

minimum, gdyż w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w administracji publicanej

i obronie narodowej wynoszącym 4.915,i4 zł. (dane GUS wg stanu na I półrocze 2015 r.)

natomiast średnie r.",ry"nagrodzenie (razem z dodatkowego ,s/ynagrodzenia rocznego) brutto

pracowników Policji za II kwartały 2at5 roku na podstawie sprawozdania Rb- 70

wyno§i 2 887,85 zł. Braki finansowe funduszu wynagrodzeń pracowników Policji wynoszą

2027,99 zł. na etń, co w skali roku daje niedoszacowanie budzetu nałączną kwotę około

589 mln ń. Dopiero tego rzędu środki finansowe ograniczyłyby odejścia z Policji

wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jak równiez pomogłyby w budowaniuzaangażowania

pracownikÓw w pracę na tzeaz jednostek organizacyjnych Policji oruz wprowadziĘby

konkurencyjność zatrudnięnia dla ryŃrr zewnętrznego.

Konkludując: podjęcie dziŃń ukierunkowanych na zwiększenie środków

finansowych dla pracowników Policji, umożliwiłoby wprowadzenie w jednostkach

organizacyjnych właściwej połityki kształtowania wynagrodzeń wśńd blisko 25 tys, grupy

pracowniczej.

S/ związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministrą o podjęcie działń
umożliwiających zwiększenie środków finansowych na wynagrodzeriia dla pracowników

Policji co niewątpliwie ochroni ich interesy zawodowe,.iak równiez materialne.'---::::>,"
ł-.--*_^E-

insp. Zbigniew M
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