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Uprzejmie informuję Pana Ministra, iż po tegorocz-nej lipcowej podwyżce wynagrodzeń

członkowie służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyinych Policii są nadal najniZej

opłacanymi pracownikami adnrinistracji rządowej. Ponad 87oń z nich (d. ponad 10.200 osób)

otrzymuje wynagrodzenie ponizej przeciętnego wynagrodzcnia brutto w gospodarce narodowej

* w I kwartale 2019 roku ich wynagrodzenie ksz-tałtowało się na poziomie 4.950 zł, a ponad 38ań

(ok. 4.500 osób) otrz.ymuje wynagrodzenie ponizej 3.500 zł brutto tj. najniższego wynagrcdzenia

w Krajowej Administracj i Skarbowej.

Wśród pracowników Policji nieobjęĘch mnożnikowym systemem wynagradzania sytuacja

jest jeszczc gorszą bowiem ponad 99Yo tej grupy pracowniczej otrzymuje miesięczrre

wynagrodzenie brutto ponźej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

- w l kwartale 2019 roku ich wynagrodzenię wynosiło 4.950 zł, a ponad 41% ( tj. ponad 5300

osób) otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie ponizej 3.000 zł brutto.

Sfinansowanie w bieĘcym roku wzrostu kwoty bazowej dla pracowników służby cywilnej

w Policji oraz systemowego zwiększcnia funduszu wynagrodzeń dla pracowników Policji

nieobjętych mnożnikowym sy§temem wynagradzania ze środków Programu Modernizacji Policji,

Strazy Granicznej, Państwowei Strazy Pożarnej i Biura Ochrony Rzqdu w latąch 2017-2020



ograniczyło możliwości stworzenia konkurencyjnych wynagrodzeń pracowników naszej formacji,

co wywołało wśród nich falę nięzadowolenia, frustracji i krytyki pod adresem uądzących.

f)odatkowe podwyższenie w biezącym roku wynagrodzeń pracownikom sfery budżetowej

m.in. Krajowej Administracji Skarbowej, wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej, urzędów

wojewódzkich, zabiło ideę Progyamu Modernizacji Policji (.,.) i sprawiło że wynagrodzenia

pracowników Policji, które po tegorocznych podwyzkach miały dorównać do poziomu

wynagrodzeń w sektorze adminis§acji publicznej, są nadal bezkonkurencyjnie najniższe.

W piśmie P-4U2al9 z dnia 13 marca 2019 roku przedstawiając trąiczą sytuację płacową

naszej grupy zawodowej, zwrócilam się z wnioskism do Pana Ministra o podjęcie stosownych

dzialań zmierzaiących do zabezpieczenia w budżecie Policji na 2020 rok - oprócz środków

finansowych ujętych w § l ust 3 porozumienia z dnia 2ó września 2018 roku - dodatkowych

funduszy na podniesienie wzrostu wynagradzeń pracowników Policji średnio o 300 zł brutto

na etat.

Mając na uwadze, że w zńożeniach projektu budZetu Państwa na rok 202O przedmiotowe

środki finansowe nie zostaĘ zŃezpieczone, jak równiez planowanej w przysńym roku kolejnej

podwyżce wynagrodzeń m.in. dla funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Adrninistracji

Skarbowej, z\ilTacam się ponownie do Pana Ministra o pdjęcie działan zmierzających

do zabezpieczenia w przyszłorocznym bućżecie dodatkowych funduszry na wzrost wynagrodzeń,

o które wnioskowałam w piśmięP-48/2019.

Szanowny Panie Ministrze,

pragnę nadmienić, ze dwudziestopięciotysięczna rzesza pracowników Policji, która od wielu lat

domaga się godnych płac za odpowiedzialną i profesjonalną pracę narzecz naszego państwa nadal

jest najniżcj wynagradzaną grupą zawodową w sektorze administracji publicznej.
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