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L.dz. KK - 10/2012

Katowice, dn.06.02.2012 r.
Pan
Jan GA ADYK
Pe nomocnik
Komendanta G ównego Policji
ds. Kontaktów ze Zwi zkami Zawodowymi

W nawi zaniu do polecenia Komendanta G ównego Policji wydanego w dniu 31 stycznia 2012 roku
podczas telekonferencji kadry kierowniczej Policji poni ej przedstawiam problemy - zagadnienia zdefiniowane
przez Zwi zek Zawodowy Pracowników Policji. Nadmieniam, i problemy te dotycz wszystkich pracowników
zatrudnionych w Policji niezale nie od województwa, w którym t s u b /prac pe ni :
1.

Zaprzestanie dyskryminacji naszej grupy pracowniczej zatrudnionej u tego samego pracodawcy
i uwzgl dnienie pracowników Policji przy podwy kach plac dla s u b mundurowych w 2012 r.
2. Poprawa trudnej sytuacji materialnej pracowników Policji poprzez m.in. odst pienie od zamro enia p ac ze
skutkiem na rok 2013 oraz wyrównanie wynagrodze pracowników z uwzgl dnieniem pe nych
wspó czynników inflacji za lata 2008 - 2012.
3. Doprowadzenie do wzrostu wynagrodze pracowników korpusu s u by cywilnej oraz podwy szenie
uposa e pozosta ym pracownikom zatrudnionych w KMP/KPP do poziomu wynagrodze w KWP.
Pracownicy zatrudnieniu w KMP/KPP wykonuj wi cej zada poprzez p ytsze ale obszerniejsze zakresy
obowi zków, tote ich wiedza teoretyczna musi by znacznie obszerniejsza.
4. Zako czenie procesu sta ego wzrostu ilo ci przydzielanych zada i obowi zków s u bowych
przejmowanych od funkcjonariuszy, bez wzrostu wynagrodzenia.
5. Problem fikcyjnego rozpisywania konkursów na stanowiska cywilne w Policji przygotowywane pod k tem
zatrudnienia funkcjonariuszy Policji, którzy przeszli z tych stanowisk na zaopatrzenie emerytalne. Sztuczne
zawy anie tym sposobem poziomu p ac rednich wynagrodze funkcjonuj cych w danym województwie
oraz w znacznym stopniu uszczuplenie funduszu p ac pozosta ych pracowników. Umo liwienie
pracownikom ju zatrudnionym, posiadaj cym stosowne wykszta cenie obejmowania stanowisk
kierowniczych.
6. Brak spo ecznych konsultacji z organizacj zwi zkow w zakresie podzia u nagród przyznawanym
pracownikom Policji zarówno z funduszu tzw. 3 %, jak równie nagród przyznawanych przez Ministra
Spraw Wewn trznych, tre ci umów z zakresu medycyny pracy.
7. Opór kierownictwa s u bowego w zakresie wprowadzenia jasnych, czytelnych zapisów w regulaminach
premiowania i nagradzania, w tym ustalenia kryteriów i zasad podzia u tych nagród.
8. Problem medycyny pracy - brak zunifikowanego zakresu bada podstawowych, które winny by
przeprowadzane pracownikom Policji niezale nie od województwa, w jakim pe ni prac . Pracownicy
poprzez niew a ciwie przygotowane umowy s pozbawieni ochrony zdrowia i stosownej profilaktyki.
9. Wprowadzenie przejrzystej cie ki awansu podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy, polegaj cej na
systematycznym podnoszeniu stanowiska s u bowego.
10. Uwzgl dnianie w wydawanych aktach prawnych KGP równie pracowników cywilnych.
Prosz o przekazanie Ministrowi Spraw Wewn trznych przedstawionych problemów - celem ich
omówienia na planowanym spotkaniu ze Zwi zkami Zawodowymi Pracowników Policji.
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