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Szanowny Pan

Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Ochotniczej Straży
Pożarnej w latach 2012 -2015” pragnę Panu uświadomić, iż w samej Policji pracuje ponad
30 000 pracowników cywilnych, o których Pan w swym projekcie najwyraźniej zapomniał.
Zapominają o nas również kolejne ekipy rządowe, koncentrując się jedynie na
funkcjonariuszach służb mundurowych. Funkcjonariuszach, którzy niejednokrotnie pomimo
innych podstaw prawnych zatrudnienia realizują identyczne zadania i czynności służbowe do
pracowników cywilnych w Policji.
Ponowne ominięcie naszej grupy pracowniczej w zapisach tzw. ustawy
modernizacyjnej na kolejne lata powoduje, iż wynagrodzenia pracowników cywilnych sięgają
przysłowiowego „dna”: znajdujemy się na samym końcu tabeli zaszeregowań w tzw. sferze
budżetowej. Staliśmy się zapomnianą przez wszystkich tanią siłą roboczą.
W poprzednim programie modernizacji służb mundurowych zagwarantowano
funkcjonariuszom środki na wzrost wynagrodzeń w latach 2007-2009 i tym sposobem
rozpoczęto proces tworzenia właściwych warunków do realizacji ustawowych zadań przez
formację bezpieczeństwa i porządku publicznego (zmierzający do powiązania poziomu
uposażeń funkcjonariuszy ze specyfiką służby oraz uzyskiwanymi efektami, jak również
stanowiącym istotny element o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym). Już
w tym programie „zapomniano” o ludziach bez których sprawne działanie tych służb
okazałoby się niemożliwe. Pozornie niewidoczni fachowcy od informatyki, łączności,
transportu, inwestycji, kadr, szkolenia, finansów, zaopatrzenia, ochrony informacji

niejawnych i wielu innych - swoją codzienną pracą umożliwiają funkcjonariuszom
prawidłowe wykonanie obowiązków i czynności służbowych.
Jesteśmy zaniepokojeni lekceważeniem roli logistyki w Policji zwłaszcza w obliczu
czekającego nas niebawem wielkiego wyzwania jakim jest m.in. zbliżające się Euro 2012
i olbrzymiej roli Policji w tym przedsięwzięciu. Nie od dzisiaj wiadomo, że sprawna logistyka
zapewnia zwycięstwa w wojnach i sprawne funkcjonowanie aparatu państwa.
Należy ubolewać, że nikt z decydentów nie chce dostrzec tej jakże ważnej grupy
pracowników. Kolejni Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji ubolewają nad
naszą niedolą, lecz żaden z nich nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do naprawy
błędów swoich poprzedników, którzy stale pomijając pracowników Policji z kolejnych
nowelizacji ustawodawczych polepszają sytuację finansową funkcjonariuszy - pogłębiają
dysproporcje pomiędzy grupami pracowniczymi zatrudnionymi w jednej instytucji
budżetowej. Tym samym doprowadzają do łamania przepisów prawa określonych w art. 18
Kodeksu Pracy, kategorycznie zabraniających dyskryminacji pracowników w zatrudnieniu.
W imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, wnoszę do
Pana Posła o uwzględnienie pracowników Policji w projekcie ustawy „Program modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Ochotniczej
Straży Pożarnej w latach 2012 - 2015” a tym samym zagwarantowanie nam należnej
podwyżki wynagrodzeń oraz rozpoczęcie tworzenia procesu motywacyjnego systemu
uposażeń. Takie działanie choć w niewielkim stopniu przyczyni się do zniwelowania
negatywnych następstw braku waloryzacji płac w latach 2010 i 2011, jak również będzie
stanowić pierwszy krok w kierunku wydźwignięcia tej grupy pracowniczej z przepaści
dzielącej ich wynagrodzenia od wysokości wynagrodzeń pracowników z pozostałych
urzędów sfery budżetowej.
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