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Niezależny Samorządny Zvńązek Zawodowy Pracowników Policji z duĘm zadowoleniem

ptzyjął wzrost kwoĘ bazowej dla pracowników cywilnych całej sfery budzetowej zanrożonej

od 2009 roku.

Niepokojący jest jednak dla naszej grupy zawodowej faLł, że na skutki wzrostu kwoł
bazowej zaplanowanej w budżecie na 2019 rok Rząd nie ptzeznaczrył w budzęcie Policji

dodatkowych środków finansowych. Brak tych środków spowoduje, że planowana podwyżka

wynagrodzeń dla pracowników Policji w ustanowionym ptzęz Sejm RP w 2016 rok<tł ,,Programie

modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Państwowej Strazy Pożarnej i Służby Ochrorty Państwa

w latach 2017-2a20 " pozostanie pomniejszonao skutki podvłyższeńa kwoty bazowej.

Pragnę nadmienić, iż ww. Program zakJadń m.in. podwyższenie wynagrodzeń

pracowników Policji w 2017 roku o 250 zł, aw 2019 roku o 300 zł na etat. Celem tych podwyżek

było budowanie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji,Iśorzy na tle urzędników

zatrudnionych w administracji rządowej są najniZej opłacanymi pracownikami resorhr spfaw

wewnętrznych.

Niezalezny Samorządny Zńęek Zawodovły Pracowników Policji stanowczo sprzeciwia się

i nie óopuszcza mozliwości podwyd<i kwo§ bazowej kosźem zmńejszeńa planowanej

w ,,Programie modernizacji Policji..." kwoty wzrostu wynagrodzeń. Skutki podwyższenia kwoty

bazowej powinny być realizowane niezalężńe od systemowych podwyżek wynagrodzeń, które

przewiduje w 2019 toku ,,Program modernizacji - - -" -



W przeciwnym razie, środki modernizacyjne zamiast na przyblizenie płac pracowników Policji

do średnich wynagrodzeń ptacowników innych urzędów, zostartą przeznaczone na obligatoryjne

podwyżki, na które inne urzędy administracji pństwowej uzyskały przęznaczane na ten cel środki

finansowe.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przesyłam Panu Ministrowi kserokopię pisma

z dńa 14 listopada 2018 roku skierowan€go do Ministra Finansów oraz Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji, z prośbą o podjęcie stosownych dzińan zmterzĄących do zmiany

przedstawionej sytuacji i wyasygnowania dodatkowych środków finansowych na pokrycie skutków

podvrry ższenia kwoty bazaw ej.
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