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L.dz. KK.87/2010

Katowice, dn. 28.10.2010 r.

PAN
Jerzy MILLER
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

W związku z tym, iż w dniu 27 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013 w imieniu
Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji zwracam się z prośbą do Pana
Ministra o podjęcie daleko idących działań prowadzących do wyłączenia pracowników Policji
spod działania wzmiankowanej ustawy, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku
policjantów - drugiej grupy pracowniczej z Policji.
Prośba nasza ma stabilne podstawy wynikające z faktu, iż wejście w życie ustawy
o racjonalizacji zatrudnienia (…) prowadzące do ograniczania zatrudnienia wśród
pracowników Policji doprowadzi do zmarnowania środków budżetowych, które zostały
zainwestowane przez budżet Państwa na zatrudnianie nowych pracowników podczas
wdrażania postanowień ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu ”Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007 – 2009”. To dzięki tej ustawie tzw. modernizacyjnej sfinansowane zostało
zatrudnienie w ciągu ostatnich 3 lat 5000 pracowników Policji, co wiązało się
z wydatkowaniem 223.040.000 złotych z budżetu państwa. Nowozatrudnieni pracownicy
przejęli od policjantów zadania z zakresu logistyki (m.in. z komórek odpowiadających za
kadry, finanse, zaopatrzenie, transport, informatykę). Natomiast funkcjonariusze dotychczas

realizujący te zadania zostali przesunięci na stanowiska podstawowe w Policji - głównie
prewencyjne

odpowiedzialne

za

ochronę

bezpieczeństwa

ludzi

oraz

utrzymanie

bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W efekcie zainwestowanie środków budżetowych na utworzenie nowych stanowisk
pracy w Policji przełożyło się na zwiększenie ilości policjantów „na ulicy” i przyniosło
pozytywny oddźwięk wśród społeczeństwa. Teraz z kolei zwalnianie pracowników Policji,
które nastąpi zgodnie z zapisami ustawy o racjonalizacji zatrudnienia (…) i przyniesie ze sobą
oprócz zaprzepaszczenia olbrzymich środków budżetowych, konsekwencje powrotu
funkcjonariuszy „z ulicy za biurka” spotka się z bardzo negatywnym odbiorem i nie uzyska
akceptacji obywateli naszego państwa, którzy wymagają stałego wzrostu poczucia
bezpieczeństwa a nie jego zachwiania bądź nawet obniżenia.
Dodatkową przesłanką uzasadniającą wyłączenie pracowników Policji spod działania
ustawy racjonalizacyjnej jest fakt, iż Policja w ubiegłym roku dokonała już redukcji
zatrudnienia o 939 etatów cywilnych – o tyle środków finansowych został zmniejszony
budżet Policji w związku z podpisaniem ustawy z dnia 17 lipca br. o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2009. Takie działanie wymagało poniesienia bardzo dużego wysiłku przez
pracowników Policji, którzy wykonują taką samą ilość zadań w zmniejszonej ilości „rąk do
pracy”, otrzymując przy tym – co należy podkreślić – wynagrodzenie jedno z najniższych
w administracji publicznej.
Jesteśmy zaniepokojeni lekceważeniem roli logistyki

w Policji,

zwłaszcza

w obliczu czekającego nas niebawem wielkiego wyzwania jakim jest m.in. zbliżające się
Euro 2012 i olbrzymiej roli Policji w tym przedsięwzięciu.
Nie od dzisiaj wiadomo, że sprawna logistyka zapewniała zwycięstwa w wojnach,
umożliwiała prawidłowe wykonywanie obowiązków wielu służb i sprawne funkcjonowanie
aparatu państwa.
Oczekujemy, zdecydowanych działań Pana Ministra prowadzących do wyłączenia
i tak już mocno zredukowanych etatów pracowników cywilnych Policji z obowiązku
ograniczenia zatrudnienia.
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