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L.dz. KK - 53 /2011
Pan
Jerzy MILLER
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze
W nawiązaniu na pisma DAIN-IV-078-7/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku będącego
odpowiedzią na nasze wystąpienie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie poprawy beznadziejnej
sytuacji płacowej pracowników resortu - dziękujemy za przytoczenie nam ogólnie znanych zasad
ustalania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kilku przepisów dot. kształtowania
wynagrodzeń.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że pracownicy resortu spraw wewnętrznych nie oczekują
wyjaśnień na temat braku możliwości wygenerowania w budżecie państwa kwoty ok. 74 milionów
złotych, ale podjęcia rzeczywistych działań szefa resortu /wzorem chociażby Ministra Edukacji
Narodowej/ prowadzących do zmiany tak niekorzystnych dla nas relacji płacowych. Od wielu lat
resort spraw wewnętrznych i administracji znacznie odstaje w kwestiach płacowych od innych
resortów w tzw. sferze budżetowej. Płace pracowników Policji od kilku lat relatywnie maleją.
Zatraciliśmy już zdroworozsądkowe relacje wynagrodzeń pomiędzy funkcjonariuszami
a pracownikami cywilnymi resortu. Ustawa tzw. „modernizacyjna” bardzo niekorzystna
i krzywdząca pracowników cywilnych w olbrzymi sposób pogłębiła i tak już niekorzystne różnice
płacowe pomiędzy dwoma grupami pracowniczymi. Odnosi się wrażenie, iż twórcy tej ustawy
zupełnie zignorowali bardzo znaczącą dla funkcjonowania tej instytucji grupę fachowców różnych
specjalności takich jak: informatyka, łączność, kadry, finanse, logistyka, oraz m.in. mechanika
samochodowa, czy zaopatrzenie.
Widać wyraźnie brak jakichkolwiek działań szefów resortu zmierzających do
zniwelowania tak znaczących różnic w poziomie uposażeń pracowników i funkcjonariuszy.
W sposób ewidentny uwidoczniło się to podczas podziału środków z rezerwy celowej na
wyrównanie różnic płacowych pomiędzy urzędami w 2008 r. Zostaliśmy po raz kolejny pominięci,
pomimo że należymy od lat do najgorzej opłacanej grupy pracowniczej w całej administracji
publicznej. Taka sytuacja, przy utrzymującej się dysproporcji zarobków zarówno członków

korpusu służby cywilnej jak i pracowników niebędących członkami służby cywilnej pogłębia
poczucie braku satysfakcji z wykonywania odpowiedzialnej i niezbędnej dla prawidłowego
funkcjonowania resortu pracy. Tymczasem nie ma żadnych wymiernych, oprócz obietnic działań
uwzględniających charakter i specyfikę pracy tej wąskiej i nielicznej grupy zawodowej.
W tej sytuacji istnieje potrzeba zdecydowanych działań ze strony kierownictwa
resortu prowadzących do poprawy sytuacji naszej grupy zawodowej. Zdajemy sobie
sprawę, że są to czynności, które na dzień dzisiejszy nie uzyskają społecznego poparcia. Wiemy
również, że w powszechnym mniemaniu jesteśmy uważani za grupę osób znacznie lepiej
wynagradzanych, gdyż kojarzeni jesteśmy ze służbami mundurowymi. Realia niestety są
całkowicie odmienne. Trudno uznać za satysfakcjonujące wynagrodzenie pracownika Policji
w wysokości oscylującej na pograniczu płacy minimalnej.
Z wielkim smutkiem musimy przyjąć Pana ciche przyzwolenie na zamrożenie nawet
symbolicznej waloryzacji naszych „głodowych” wynagrodzeń. Wierzymy głęboko, że na skutek
Pańskich działań w przyszłorocznym budżecie znajdą się znaczne środki na wzrost naszych
wynagrodzeń wzorem uposażeń nauczycieli.
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