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Pan
nadkom. Adam KALL
Zastępca Dyrektora Biura Finansów
Komendy Głównej Policji

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 17 września 2009 r
skierowanego do Pana Michała Perl -Dyrektora Biura Ubezpieczeń na życie
MENTOR S.A. w którym zwraca się Pan z uprzejmą prośbą o dokonanie wraz
z ubezpieczycielem analizy zgodności z umową przedstawionych przez siebie
propozycji zadań prewencyjnych możliwych do sfinansowania ze środków
funduszu prewencyjnego.
W imieniu pracowników Policji a w sposób szczególny osób
ubezpieczonych wyrażam Panu wdzięczność za troskę o to, by otrzymywane
środki dysponenci wydatkowali zgodnie z celami zawartymi w umowie. W
Pana ocenie, środowisko policyjne w czasie trwania poprzedniej umowy
POLICJA 2001 wypracowało pewne złe nawyki, które należałoby wykorzenić a
najlepiej zmienić ich tok myślenia, czyniąc z nich filantropów z ochotą
finansujących ze swoich skromnych środków zadania Policji.
Kodeks Pracy Dział dziesiąty jasno określa co należy do obowiązków
pracodawcy. Dlaczego chce Pan przerzucić to obciążenie na prywatną kieszeń
pracownika (gdyż to on decyduje gdzie ma się ubezpieczyć i robi to za swoje
pieniądze). Związki zawodowe będące stroną porozumienia mogą próbować coś
zmienić wyłącznie wtedy, gdy taka jest wola pracowników.
W przedstawionym katalogu zadań prewencyjnych posunął się Pan tak
daleko że zatracił sens istnienia tego funduszu. Cele wykazane w pkt.9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 i 16 mogą świadczyć o braku wyobraźni bądź cynicznym
podejściu do ludzi, zwłaszcza tych, których los najdotkliwiej doświadczył.

Korzystając z okazji informuję, iż wielu pracowników i funkcjonariuszy
Policji wybrało taką formę ubezpieczenia oraz tego właśnie ubezpieczyciela
gdyż mają swoje oczekiwania. Jednak z całą pewnością nie są to oczekiwania
jakie ujął Pan w pkt. 9-16.
Środowisko nasze jest oburzone postępowaniem kierownictwa
służbowego KGP, które opóźnia przyznawanie świadczeń z tego funduszu,
dokonuje próby weryfikacji wniosków rozpatrzonych przez uprawnioną do tego
komisję jak też w sposób bardzo nieodpowiedzialny próbuje dokonywać oceny skali
ludzkiego dramatu w sposób bardziej lub mniej drastyczny zawartego w tych
wnioskach i wywiera nacisk na organizacje związkowe by w trybie pilnym
dokonać zerwania umowy POLICJA 2008 i rozpocząć przygotowanie nowego
programu ubezpieczeniowego.
W nowej umowie dokonać daleko idących zmian, by wszelkie interesy
pracowników były reprezentowane przez organizacje związkowe, strona
służbowa natomiast winna zająć się tym co do niej należy, między innymi
bardziej wykazywać troskę i determinację w działaniach o godziwy budżet
Policji zapewniający wykonanie nałożonych na nią zadań.
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