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Szanowny Panie Ministrze

Informuję Pana Ministra, iż Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników
Policji w Katowicach przesłała do Komendanta Głównego Policji pismo wyrażające
oburzenie przeciwko metodom działania kierownictwa Komendy Głównej Policji.
Pragnę wyjaśnić,iż w dniu 02.12.2009 r. odbyło się spotkanie strony służbowej KGP
z przedstawicielami organizacji związkowych funkcjonujących w Policji. Podczas tego
spotkania omówiliśmy bieżące tematy dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych
w Policji.
Podczas wspomnianego wyżej spotkania Komendant główny nie raczył wspomnieć
o swoim zamyśle utworzenia instytucji gospodarki budżetowej nie tylko z przestających
funkcjonować gospodarstw pomocniczych, ale również z wyłączanych ze struktur komend
wojewódzkich/stołecznej/ komórek realizujących zadania transportowe.
Jest to niczym innym jak wyprowadzaniem tego rodzaju usług na zewnątrz w sposób
najmniej cywilizowany,bez jakiejkolwiek troski o ludzi,którzy poświęcili swoje najlepsze lata
życia dla tej właśnie instytucji. Czy przeniesienie naszych pracowników do instytucji
gospodarki budżetowej nie zabierze im prawa nabytego w postaci stabilnego zatrudnienia
w sektorze państwowym? Naszym zdaniem tak. Nasi koledzy / koleżanki/ z kilkunastoletnim
wielokrotnie i kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w Policji zostaną zmuszeni do
radzenia sobie na brutalnym rynku pracy. Taki pomysł nie ma naszym zdaniem najmniejszych
szans powodzenia choćby z uwagi na fakt,że z braku środków finansowych przez wiele lat
stacje obsługi nie były modernizowane.

Publicznie deklaruje Pan Minister, iż funkcjonariusze zachowają prawa nabyte
i zmiany nad ustawą emerytalną tej grupy pracowniczej – nie dotkną policjantów już
zatrudnionych. Czy analogicznie ma być w przypadku pracowników zatrudnionych m. in. na
stacjach obsługi pojazdów w naszych jednostkach Policji? Prawem nabytym dla nas jest
w głównej mierze wspomniana powyżej stabilizacja zatrudnienia. To była i do tej pory jest
jedyna motywacja podjęcia zatrudnienia w Policji wielokrotnie wymieniana podczas rozmów
kwalifikacyjnych na stanowiska pracownicze w naszych jednostkach. Przecież motywacją
pracy w Policji nie mogą być warunki płacowe, które należą do sfery najniższych
wynagrodzeń wśród wszystkich grup zawodowych podległych m. innymi Panu Ministrowi.
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 Pan Minister podczas spotkania
z przedstawicielami związków zawodowych w dniu 10 listopada 2009 r 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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