
Informacja z posiedzenia 

Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym  

i socjalnym dotyczących pracowników 

 

 

W dniu 12 kwietnia 2019r  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji od-

było się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie praw-

nym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników. Ze strony MSWiA udział wzięli:   

 Pan Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA,  

 Pan Edward Zaremba, Pełnomocnik MSWiA do spraw współpracy ze związkami zawo-

dowymi,  

 Pan Krzysztof Sokola, Radca Ministra, Departament Porządku Publicznego MSWiA,  

 Pan Adam Wiącek, Naczelnik Wydziału, Departament Porządku Publicznego MSWiA,  

 Pan  Krystian Ragus, Główny Specjalista, Departament Budżetu MSWiA,  

 Pan  Lech Grula, Główny Specjalista, Departamentu Porządku Publicznego MSWiA   

 Pan Bogumił Tratkiewicz, Koordynator Zespołu Obsługi Instytucji Dialogu Społecznego 

w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura Ministra,  

 Pan dr Tomasz Szankin Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji  do kontaktów  ze 

związkami zawodowymi. 

Stronę związkową reprezentowali:  

 Pani Małgorzata Lewicka Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji, 

 Pani Lucyna Jaworska Wojtas Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji,  

 Pani Joanna Stec-Trzpil Wiceprzewodniczącą KK ZZ Pracowników Policji, 

 Pan Jerzy Szwed Wiceprzewodniczący ZK NZZP, 

 Pani Kazimiera Boniaszczuk OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Policji, ABW i Stra-

ży Granicznej, 

 Pan Stanisław Fulek OM ZZPC MSWiAP. 

Na wstępie  posiedzenia, Koordynator Zespołu Małgorzata Lewicka  przywitała 

wszystkich członków Zespołu oraz przedstawiła program pierwszego posiedzenia Zespołu. 

W pierwszym punkcie  programu posiedzenia – sprawy organizacyjne – zawnioskowała do 

Pełnomocnika MSWiA do spraw współpracy ze związkami zawodowymi  o podjęcie  nieo-

dzownych działań mających na celu uregulowania prawnego powołania w/w Zespołu.  

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu programu posiedzenia Zespo-

łu dotyczącego projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom, członków 

korpusu służby cywilnej, który stanowi realizację przyznania szczególnych uprawnień człon-

kom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji.  Ko-

ordynator Zespołu Małgorzata Lewicka przedstawiła i zobrazowała sytuację pracowników 

zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki w jednostkach organizacyjnych Policji. Omó-



wiła również działania podejmowane przez NSZZ Pracowników Policji, które miały mające 

na celu uregulowanie statusu  pracowników zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycz-

nych adekwatnych do uprawnień pełniących tam służbę funkcjonariuszy Policji (np. urlop 

dodatkowy).  

Pan Krzysztof Sokoła Radca Ministra potwierdził, że powyższy projekt rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów znajduje się w Departamencie Porządku Publicznego oraz poinformo-

wał, iż w sprawie procedowania przedmiotowego dokumentu nastąpił przełom związany 

z uzyskaniem przyzwolenia Szefa Służby Cywilnej, aby sprawy dodatkowych uprawnień pra-

cowników zostały uregulowane  przez właściwy resort. Jednocześnie wskazano na odmienny 

status Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które jest instytutem badaw-

czym i przepisy o służbie cywilnej nie mają do niego zastosowania. Ustalono, że wspólnie 

z kierownictwem CLKP zostaną wypracowane rozwiązania analogiczne jak dla pracowników 

z laboratoriów kryminalistycznych w komendach wojewódzkich Policji, które wprowadzone 

mogą być poprzez odpowiednie zapisy w umowach o prace oraz w regulaminie pracy. Ponad-

to poinformowano o potrzebie wprowadzenia podobnych uregulowań w Straży Granicznej 

i przedstawiono stosowny projekt zmiany przepisów. 

Strona służbowa zadeklarowała, że po przedstawieniu efektów pracy zespołu Panu Ministrowi 

i jego akceptacji, w drugiej połowie maja br. projekt zostanie przekazany Szefowi Służby 

Cywilnej do międzyresortowych uzgodnień legislacyjnych. 

Drugim punktem omawianym podczas posiedzenia Zespołu była sprawa budżetu Poli-

cji na rok 2020. Pani Małgorzata Lewicka Koordynator Zespołu zwróciła się z zapytaniem do 

Pana Dariusza Smarżewskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA dotyczą-

cym zapewnienia  środków finansowych na lipcową podwyżkę wynagrodzeń  pracowników 

Policji. Uzyskano potwierdzenie, że środki na  przeprowadzenie  lipcowych podwyżek wyna-

grodzeń są zapewnione w ustawie budżetowej na 2019 r. 

Pani Małgorzata Lewicka Koordynator Zespołu zapoznała członków Zespołu z pi-

smem skierowanym do Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA w sprawie 

zapewnienia w budżecie na 2020 rok zwiększonych środków finansowych na wzrost wyna-

grodzeń pracowników Policji zgodnie z §1 pkt. 3 podpisanego Porozumienia w wysokości nie  

niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

oraz dodatkowego zwiększenia środków finansowych o kwotę 300 zł na etat,  w związku z 

pokryciem w roku bieżącym skutków wzrostu kwoty bazowej  z podwyżki wynagrodzeń za-

gwarantowanej w ustawie  modernizacyjnej policji.  

Pan Dariusz Smarżewski Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA poinformował, 

iż trwają prace nad planem budżetu Policji na rok 2020. Brak informacji z Ministerstwa Fi-

nansów o wielkości limitu środków oraz wskaźnikach makroekonomicznych uniemożliwiają 

w chwili obecnej podjęcie dyskusji w tej kwestii. Temat ten został przełożony na następne 

posiedzenie Zespołu, przy jednoczesnej deklaracji Pana Dyrektora, że szefostwo resortu 

w pełni rozumie sytuację płacową pracowników Policji i dołoży wszelkich starań o ubieganie 

się o dodatkowe środki na podwyżki. 

W ramach wolnych wniosków wskazano na potrzebę podjęcia prac nad odpowiednim 

ukształtowaniem przepisów „płacowych” zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w pań-

stwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1056 - z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 

2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby 



cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 - z późn. zm.), które przede wszystkim stworzy właściwe 

warunki dla pracodawców w tworzeniu strategii wynagrodzeń. Umożliwi budowanie konku-

rencyjności wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz stworzenie czytelnego motywacyj-

nego systemu wynagrodzeń.  

Termin kolejnego posiedzenia zespołu zaplanowano na 22 maja 2019 roku na godz. 

11.00. 
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