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L.dz. KK - 37/10

Katowice, dn.18.05.2010 r.

Pan
gen. insp. Andrzej MATEJUK
Komendant Główny Policji

Szanowny Panie Komendancie

W nawiązaniu do naszego pisma l.dz. KK - 91/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku, Komisja
Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach po raz kolejny składa kategoryczny
sprzeciw przeciwko decyzji wprowadzającej ograniczenia wysokości przyznawanych nagród z pełnego,
rocznego 3% limitu funduszu wynagrodzeń na 2010 rok.
Jednocześnie wnioskujemy do Pana Komendanta o niezwłoczne dokonanie korekty naliczenia
środków na wynagrodzenia i pochodne o zobowiązania, które wynikły za 2009 rok.
Z informacji udzielonej przez Pana Wiceministra Adama RAPACKIEGO, w 2010 roku w Policji
nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych środków na podwyżki. Są one możliwe jedynie jako
podwyżki fakultatywne dokonywane przez właściwych przełożonych w ramach posiadanych środków na
uposażenia. Dodać przy tym należy, że kwoty bazowe dla członków korpusu służby cywilnej nie uległy
zmianie w stosunku do roku 2009. Także wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowym systemem
wynagrodzenia zostały określone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2009. Taki stan rzeczy
i dramatycznie niskie uposażenia pracowników Policji spychają tę grupę pracowniczą na sam dół siatki
wynagrodzeń w sferze budżetowej, powodując coraz większe frustracje i niezadowolenie
Panie Komendancie, nie akceptujemy tych działań resortu, które bez konsultacji ze związkami
zawodowymi ograniczają przewidzianą pulę środków budżetowych dla pracowników Policji.
Przypominamy, iż fundusz nagród musi wynosić co najmniej 3 procent planowanych wynagrodzeń
osobowych i nie może być pomniejszany, ani przeznaczany na inne cele. /w naszym posiadaniu
znajdują się opinie prawne: jedna Głównego Inspektora Pracy oraz druga Radcy Prawnego Forum ZZ,
Adwokackiej Spółki Partnerskiej potwierdzające słuszność naszego stanowiska/.
W związku z powyższym Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji
w Katowicach domaga się korekty naliczenia brakujących środków. Jednocześnie domagamy się
czynnego udziału organizacji związkowych w dysponowaniu tymi środkami.

Nie do zaakceptowania są dla nas działania insp. Andrzeja TRELI – zastępcy Pana
Komendanta, polegające na generowaniu oszczędności w dziurawym budżecie, które doprowadziły do
zupełnej zapaści Polskiej Policji. Działania te sprawiły, że już w maju brakuje środków finansowych na
zakup materiałów administracyjno - biurowych typu: papier, teczki. Brak jest nawet podstawowych
rzeczy typu: spinacze, koperty, skorowidze nie wspominając o papierze, tonerach do drukarek oraz
wszelkiego rodzaju druków, w tym procesowych i wykroczeniowych. Brakuje pieniędzy na zakup
podstawowych środków czystości i higieny osobistej typu: ręczniki papierowe, papier toaletowy,
rękawiczki jednorazowe. Brak jest środków dezynfekujących do toalet, aresztów.
Nie ma mowy o zakupie jakiegokolwiek sprzętu kwaterunkowego, który często pamięta lata
siedemdziesiąte. Warunki pracy w niektórych komendach i komisariatach są karygodne i urągają
wszelkim standardom.
Zamiast dokładać wszelkich starań w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu, za
wszelką cenę K-nt TRELA wprowadza swój autorski „program oszczędnościowy”, który zamiast
ułatwiać, utrudnia funkcjonowanie jednostek Policji. Wprowadza ciche zmiany liczby stanowisk, na
które są przyznawane środki finansowe a tym samym dociąża grupę pracowników cywilnych i zmusza
do niewolniczej pracy za żenująco niskie wynagrodzenie niespotykane w całej tzw. sferze budżetowej.
Oczekujemy również wyjaśnienia kwestii oszczędności nagród rocznych z 2009 roku
pozostającej w dyspozycji Komendy Głównej Policji.
Niecierpliwie oczekujemy wyjaśnienia wszystkich powyżej opisanych bolączek środowiska
policyjnego, które nie tylko stanowią źródło rozważań i napiętrzania się niezadowolenia, ale
zwyczajnie uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie zadań służbowych. Przypominam, że stronie
związkowej, tak samo jak stronie służbowej zależy na dobrej pracy funkcjonariuszy i pracowników na
rzecz Polskiej Policji – więc współpracujmy razem, by osiągnąć ten cel.
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