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Szanowny Panie Komendancie
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach wyraża
oburzenie przeciwko metodom działania kierownictwa służbowego Komendy Głównej
Policji. Są to działania nie do przyjęcia w cywilizowanym świecie. Dialog zastąpiony został
Decyzją Komendanta Głównego lub jego zastępcy.
Bez dokonywania jakichkolwiek analiz, badań naukowych stosuje się swoiste
eksperymentowanie na żywym organizmie bez zastanawiania się nad skutkami takich
poczynań w przyszłości. To co w chwili obecnej przynosi pozorne oszczędności w budżecie,
po kilku latach okaże się zgubne dla całej Policji.
Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas spotkania ze związkami
zawodowymi w dniu 2 grudnia 2009 roku w sposób nieprawdziwy przekazał rozliczenie
funduszu nagród wliczając zobowiązania z roku ubiegłego do “średniej nagrody”
.Podczas wspomnianego wyżej spotkania Komendant Główny Policji nie raczył
wspomnieć o swoim zamyśle utworzenia instytucji gospodarki budżetowej a szczególnie
objęcia zakresem jej działania stacji obsługi pojazdów. Jest to niczym innym jak
wyprowadzeniem tego rodzaju usług na zewnątrz w sposób najmniej cywilizowany, bez
jakiejkolwiek troski o ludzi którzy poświęcili swoje najlepsze lata życia dla tej właśnie
instytucji.
Taki pomysł nie ma naszym zdaniem najmniejszych szans powodzenia choćby z
uwagi na fakt iż z braku środków finansowych przez wiele lat stacje obsługi nie były
modernizowane.

Widzimy możliwość powrotu do tego tematu jedynie po doinwestowaniu naszych
stacji a tym samym umożliwieniu im, by stały się konkurencyjnymi na rynku, a pracujący tam
ludzie zachowali status pracownika Policji, czego nie przewiduje projekt Statutu instytucji
gospodarki budżetowej MSWiA.
Obserwując zachowanie kierownictwa służbowego KGP w ostatnim czasie odnosi się
wrażenie,że DIALOG na który tak wielki nacisk kładł Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, jest im
zupełnie obcy. Harmonogram przekształceń strukturalnych w Policji związanych z
utworzeniem Instytucji Gospodarki Budżetowej przewiduje w pierwszej kolejności
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Premiera RP
o wyrażenie zgody na utworzenie takiej instytucji a dopiero później jedynie wystąpienie do
krajowych central związkowych o “zgłoszenie ewentualnych uwag”do projektu w tak ważnej
sprawie dotyczącej kilkuset pracowników. Jeżeli zdaniem kierownictwa takie jest pojęcie
dialogu to obawiam się że zabraknie płaszczyzny porozumienia w tak ważnej sprawie, zaś
związek sięgnie po swoje ustawowe uprawnienia z wejściem w spór zbiorowy włącznie.
Podkreślam, iż jesteśmy gotowi w każdym terminie stawić się na rozmowy w
przedmiotowym temacie - celem wypracowania racjonalnych rozwiązań. Rozwiązań
zmierzających do poprawy funkcjonowania Policji, którą tworzą zarówno: strona służbowa,
związkowa, funkcjonariusze i pracownicy Policji.
Nam wszystkim powinno zależeć na osiągnięciu tożsamych celów, tylko nie kosztem
ludzi - naszych pracowników i ich rodzin.
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