Interpelacja
(nr 1252)
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie planowanych podwyżek dla funkcjonariuszy Policji, a
zamrożenia płac dla pracowników cywilnych Policji
W toku prac nad ustawą okołobudżetową ustalono podwyżkę średnio o 300
zł dla funkcjonariuszy Policji i żołnierzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przeznaczy na ten cel 202 143 tys. zł. Zgodnie z przesłanymi do mojego biura
poselskiego wyjaśnieniami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Policji podwyżki ominą cywilnych pracowników zatrudnionych w
jednostkach Policji oraz członków korpusu służby cywilnej. Należy dodać, iż
ww. grupy pracowników, podobnie jak funkcjonariusze, stanowią część
pracowników sfery budżetowej. Trzystuzłotowa podwyżka tylko dla ww.
funkcjonariuszy wraz z zamrożeniem płac dla pozostałych pracowników Policji
spowoduje dalsze pogłębienie i tak dużych dysproporcji w wysokości uposażeń
między tymi dwiema grupami pracowników.
Powyżej opisane działania stoją w wyraźnej sprzeczności z dezyderatem
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2008 r. Zakładał
on bowiem podwyższenie płacy pracownikom cywilnym do poziomu 60%
wynagrodzenia funkcjonariuszy. Wskaźnik ten po planowanej podwyżce dla
funkcjonariuszy ulegnie zmniejszeniu do wysokości niższej niż obecne ok. 50%.
Niewątpliwie słusznie pracownicy cywilni czują się pokrzywdzeni i
dyskryminowani. Nie jest zdrowa sytuacja, gdzie w ramach jednej instytucji
określona grupa zawodowa po raz kolejny uzyskuje podwyżki, a druga jest
całkowicie pomijana, tym bardziej iż ciągle zwiększa się ich zakres
obowiązków. Tego typu dysproporcje będą prowadzić do pogarszania atmosfery
oraz konfliktów między zatrudnionymi w ramach jednej organizacji.
Cywilni pracownicy Policji, zgodnie z przesłanym pismem, proponują
wygospodarować z rezerwy budżetowej środki finansowe w wysokości

pozwalającej na przeznaczenie ich na podwyższenie ich płac o 100 zł. Powyższe
stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Policji jest popierane przez Federację Związków Zawodowych Służb
Mundurowych. Niedopuszczalne wg ich stanowiska jest różnicowanie całego
środowiska.
Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy możliwe jest, zgodnie z wysuwanymi żądaniami, wprowadzenie
podwyżki płac o 100 zł od stycznia 2012 r. dla pracowników cywilnych
zatrudnionych w jednostkach Policji?
2. Czy planowane są podwyżki płac dla pracowników cywilnych służb
mundurowych w następnych latach do wysokości zgodnej z dezyderatem
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych?
3. Ile wynosi obecnie średnia płaca pracowników Policji oraz członków
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach Policji?
4. Czy pozostawienie płac pracowników Policji na obecnym poziomie, a co
za tym idzie, postępujące rozwarstwienie płacowe w danej organizacji nie
spowoduje odpływu doświadczonych i wykwalifikowanych kadr do innych
jednostek?
5. Ile ma wynosić obecnie planowana podwyżka dla funkcjonariuszy Policji?
Czy w ciągu ostatnich 5 lat miały miejsce podwyżki płac dla tychże
funkcjonariuszy?
Z poważaniem
Poseł Jacek Osuch
Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r.

