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Pan Joachim Brudziński

iiHlili,ffiwewnętrznych

h" vn,rĘ?a^tv LO*;ńru,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji za główny cel

działalności stawia poprawę warunków pracy i wynagradzańapracowników Policji,
jak również uregulowanie prawnego statusu naszej grĘy pracowniczej.

Kierując się dobrem pracowników Policji zatrudnionych w jednostkach orgańzacyjnych Policji
na terenię całego kraju, jak również troską o popra\Mę ich sytuacji płacowej NSZZ Pracowników
Policji zwTaca się do Pana Ministra z żądaŃem podjęcia przez kierownictwo Ministęrstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji nienlvłocznych i konkretnych dzińń dających wymierne efekty,

szczególnie w zakresie:

l. zńezpieczęńa dodatkowych środków finansowych na zobowiry.ańa płacowe Policji
zńązane z dość licznym odejściem pracowników Policji na emeryturę w 2018 roku,

a także wzrostem zobowiązń z Ętllłu wypłat wyragrodzeń, nagród uznaniowych, odpraw

emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych w zwiryka ze wzrostem minimalnego

wynagrodzenia w latach 2016-2018 i planowanym wzrostem w 2019 r. (szacowane braki
w budżecie Policji na ten cel to około 24.000.000 zł) dla blisko 7.000 pracowników, których

doĘ czą powyższe regulacj e,

2. zńezpieczęnia dodatkowych środków finansowych na poprawę sytuacji płacowej pracowników

Policji poprzęz zwiększenie nakładów finansowych w bud:żecie Policji z ptzeznaczeniem

na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w latach 2019-2022 o lcwotę średnio 1.500 zł,

3. wsparcia dńńń Niezależnych Samorządnych Zńqków Zawodowych Pracowników Policji
w sprawie uregulowania prawnego statusu pracowników zatrudnionych w jednostkach Policji,
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4. wprowadzenia wę współpracy z NSZZ Pracowników Policji przepisów ptzyznających

pracownikom Policji zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji dodatkowe dni

wolne od pracy zńryane z pracą w warunkach uciązliwych lub szkodliwych dla zdrowia,

na zasadach analogicznych do zasad przyznawarIia tych urlopów funkcjonariuszom Policji
wykonuj ącym służbę w laboratoriach kryminalisĘcznych Policj i,

podjęcia systematycznego i szeroko rozumianego dialogu ze stroną zunązkową

podpisania Porozumienia w sprawie przepisów regulujqcych warunki zatrudnienia pracowników

Policji i poprawy sytuacji płacowej, klórego projekt przekazano do MSWiA w dniu 15 listopada

2017 roku i ponownie w dniu 17 maja2018 roku.

W prąpadku niepodjęcia konkretnych dzińań zę strony kierownictwa resortu spraw

wewnętrznych i administracji w terminie do dnia 20 września 2018 roku, Niezależny

Samorządny Zńązek Zawodowy Pracowników Policji znuszony będzie podjąó dalsze dzińania
prawne i statutowe, w tym również protestacyjne.
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Do wiadomości:

Pan Rafał Jankowski
Przewodnilz;ący
ZGNSZZ Policjantów
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