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Pan foachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

bilnw ilrtu twa {lt il{lta?

Mającnawzględzie brak dalszych postępów w dialogazkierownictwem ]VISWiA/ mimo danel
tak dalece idącej obiebriry ze strony Sekretarza Stanu w MSWiA podczas Debat/
zorgaŃzowanej PtzezNSZZ PP w listop adzie ubiegł ego roku, jak i brak rcallzaĄi zapowiedzi
Ścisł ej wsPÓł PracY zNSZZPP zestrony-Minirtra Sprai Wewnętrznych i Administracji w celu
PoPrawY warunków PtaCY Pracowników Policjł  wykonując zobowiązanie nał ozone na mnie
w drodze Podjętej Podczas obrad UchwaĘ  Krajowej KomĘ i Wykonawczej Niezaleznego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji , Ńu 2,J. matca 2018 roką
w imieniu Niezale nego Samorządnego ZwirykuZawodowego pracowników policji (dalej
,,N9ZZ PT/') ponownie zgł aszam Panu Ministrowi nasze posfulaĘ :

']" 
PrzYznania dodatkowYch ś rodków (ploza ustawą modern acyjną) na motywacylny
wzrost wYnagrodzeń Pracowników Policji, zapewńających dorównanie wysokoś ci
wYnagrodzeń tej formacji przynajmniej do poziomu wynagrodzeń pracowników
innych sł u b mundurowych;

2, Podjęcia Prac legislacyjnych nrających na celu wprowadzenie do ustawy o policji
PrzePisów regulujących w sposób szczególny pracę w Policjł  Ę . reguĘących warunki
zatrudnienia Pracowników Policji w sposób dostosowany do ,pu./ł ki pracy w policji;

3, odmrozenia waloryzaĄi wynagrodzeń pracowników sł u b mundurowych, o której
mowa w art. aft.4 ust- 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształ towaniu
wYnagrodzeń w Państwowej sferze budzetowej (Dz. U. z 2016 t. poz.966,1948);
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4. podjęcia prac legislaryjnych mających na celu wprowadzenie przepisów
przyznających pracownikom Policji zatrudnionym w laboratoriach
kryminalistycznych Policji urlopy związane z placą w warunkach ucią liwych 1ub
szkodliwych dla zdrowia, na zasadach analogicznych do zasad ptzyr:nawaŃa tych
urlopów funkcjonariuszom Policji wykonującym sł a bę w laboratoriach
kryminalisĘcznychPolicji;

5. wspólnego wypracowania skutecznego sposobu budowania konkurencyjnoś ci
w;znagrodzeń pracowników cywilnych ńu b mundurowych w stosunku do
analogicznych stanowisk na rynku prywaforym.

NSZZ PP zebrń dane statys§czne wskazujące na rosnące problemy komendantów jako
pracodawców ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry cywrlnej ptzy tak niskim poziomie
oferowanych wynagrodzeń. Co więcej, w sposób alarmująry, mimo podwy ki w;rnagrodzeń
przyznartej w 2017 roku w ramach ustawy modernŁacyjnej, wzrosł a kczba osób, które
odchodzą zpracy w Policji z powodu niskiego poziomu wynagrodzeń.

W odpowiedńnawnioski NSZZ PP o udzielenie informacji, pracodawcy wskazywali na fakt,
  podawane dane nie są do końca miarodajną gdy  pracowniry nie są zobovńązati do
wskazania powodu rozvńązania stosrrnku pracy. Podkreś lano jednak takt,  e cotaz częś ciei
pojawiają się sytuacje braku skł adania ofert na wakujące stanowiska lub rczygnacjiptzez
kandydatów z dalszego udział u w rekrutacji z uwagi na mał ą konkurencyjnoś ć
wynagrodzenia w stosunku do wynagradzeń oferowanych na rynku pfacy. Najczęś ciej
zgł aszartymijako trudne do obsadzenia są stanowiska informaĘczne.

Uzyskane na dzień niniejszego pisma dane przedstawia poni szatabela.

}ednostka organizacyjna
PollĄi (wraz z jednostkami

podległ ymi)

Rozwiązanie umowy o ptacę z
powodu niesatysfakcjonującej

wyskoś ci wynagtodzenia
(we dle wie dzy p r aco daw cy )

Liczba stanowisk nieobsadzonych
mimo rekrutacji z powodu

niesatysf akcjonującej wysokoś ci
wyrragrodzenia

(ue dl e wie dzy p r aco dazu cy )
2015 2016 2017 2015 201.6 2017

KlĄł P Lublin 1,], 15 15 6 6 5
K\ĄIP Bvdsoszcz 10 5 brak danvch 6 9 5
KSP 178 41
KV\P Poznań 58 57 74 8 7 6
K\ĄIP Opole 6 6 17 1 2 4
kwp szczecin 48 41 48 brak danych
KV/P Biahstok 6 6 6 8
KWP OlszĘn 45 7
K\ĄIP Kraków 39 Jz 40 brak danych
KWP Gdańsk 158 1,2

KlĄP Katowice 28 34 47 11 12 15
KWP Rzeszów 4 5 5 1 1 4
KWP Radom 24 25 41. 0 3 3
KwPŁód 51 45 57 24 1,2 1,6

K1ĄIP Kielce 11 1

KIĄIP Wrocł aw 50 6,1, 59 12 18 22
KWP Gorzów lMkp. 8 18 24 3 3 6
Szkoł a Policii w Pile 4 2 1 brak danvch
Szkoł a Policii w 9upsku brak danych 2 0
WSP w Szczytńe brak danych 0
csp w Lesionowie 12 12 22 8 9 8



Równiez konkurencyjnoś ć  wynagrodzenia oferowanego przez Policję w stosunku do
wynagrodzeń oferowanych ptzez inne sł u by mundurowe nie przedstawia się dobrze. Jak
wynika z dartych zebranych pTzezNSZZ PP, pracownicy Policji są najni ej wynagradzanymi
pracownikami sł u b mundurowych podlegĘch Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i AdministraĄi. Ottzyrnująrówńe  zrLacząco ń sze wynagrodzenie niz pracownicy Sł u by
Więziennej . SzczegóŁowe dane przedstawia poń sza tabela.

Średnie wynagrodzenie brutto pracowników cywilnych

Mininaine wynagrodzenie za pracę 1750,00 ń
9uź ba Więzienna 3 618,15 zł
9tra  Crańczna 3 0lI,96 ń
BOR 3 719,82 zl
Państwowa Stra  Po ma 3255,00 ń

Przeciętne wynagrodzenie w
gospodarce narodowei

Otrzymrrją:

Sekretarz Stanu MSWiA

Pan}arosł aw Zieliński

Komendant Gł ówny Policji

Pan nadinsp. dr Jarosł  aw Szymczyk

706% 1 850,00 zł
108'/, 3 916,12 zł
1O7% 3 21,2,13 zł
108% 4 006,85 zł
107% 3170,00 zł

104% Ą047,21 zl

I08% 2N0,00 zł
108% 4235,36 zł
171,% 3 578,91, zł
110% 4 399,46 zł
104% 3 597,00 zt

106% 4271,,51 zł  
.

3 899,78 z1

Jak wynika z pow szych danycĘ  syfiracja pfacowników Policji jest alarmująca i wynaga
podjęcia natychmiastowych dziaŁańnaprawczych. Braki w zakresie wykrł ralifikowanei kadry
pracowniczej (infornratycy, księgowi, kadrowcy, mechalicy, inspektorzy bhp, inspektorzy
nadzoru budowlanego, zaopahzeniowcy) mogą zrlacząco zakJócić  prawidł owe
funkcjonowanie Policji - formacji kluczowej dla bezpieczeństwa wewnętrznego naszego
państwa.

NSZZ PP apeĘe do Pana Ministra, by nie ignorował  Pan problemów tej gfupy zawodowĄ,
hczącel ponad 25 Ęs. osóĘ  i piJnie podjął  współ pracę INSZZ PP w celu uniknięcia mo liwoś ci
wynikającego powaznego w skutkach parahzl';. sł u Ę  wspomagającei w Policji. N9ZZ
Pracowników Policji pragnie poinformowaćPanaMinistra / ze wszelkie sprawy pracownicze
pragnie rozwiązywać  wspólnie w formie tzeczową i merytorycznej dyskusji. Bardzo trudna
sytuacja pracowników Policji potęguję zł e nastroje u/ na§zym ś rodowisku, gdy  cierpliwoś ć
pracowników Policji jest zbyt dł ugo juz wystawiana na próbę. Pa taz kolejny są dawane
obiefurice ale niesteĘ  bez pokrycia.

Jednocześ nie, w imieniu NSZZ PP zapowiadam, podjęcie kolejnych kroków w tazie
zignorowania równiez niniejszych posfulatów i nie zawarcia w terminie do dnią 16 kwietnia
2018 roku porozumienia okreś lającego sposób i terminy realizaqi w/w posfulatów zgodnie
zpodjętąw/w Uchwał ą.
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