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Przewodnicząca FZZ

Szanowna Pani Przewodnicząca!
Zwracamy się do Pani z pytaniem, czy Forum Związków Zawodowych zauważyło starania,
jakie czynią organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji na płaszczyźnie działań dążących
do wzrostu płac zatrudnionych w tej strategicznej formacji i czy - a raczej - kiedy FZZ, jako Centrala
Związkowa dla trzech organizacji związkowych środowiska pracowników Policji, przystąpi do działań
dających wymierne i konstruktywne poparcie wobec tych starań?
Status i renoma Forum Związków Zawodowych winny stanowić gwarancję poczucia
bezpieczeństwa dla Organizacji w Nim zrzeszonych, a już na pewno poczucie opieki, troski oraz
zainteresowania ich sprawami, a następnie – w sposób naturalny - pomoc w rozwiązywaniu
problemów. Szczególnie, że niektóre z tych problemów, a głównie płacowe, powinny być jednym z
głównych punktów w dyskusjach poruszanych m.in. w czasie spotkań Rady Dialogu Społecznego oraz
wszędzie tam, gdzie nasze Organizacje reprezentuje FZZ.
Za radą, jakiej nam Pani udzieliła, od dłuższego czasu staramy się działać sami, w ramach
swojego środowiska związkowego złączonego klamrą Porozumienia Organizacji Związkowych
Reprezentujących Pracowników Policji, licząc na własne siły i umiejętności. Jednakże, co oczywiste,
nie wszędzie możemy „dosięgnąć”. Między innymi z tej przyczyny zdecydowaliśmy się na
przynależność do tak ambitnej, ogólnopolskiej struktury związkowej, jaką jest Forum Związków
Zawodowych.
Z uwagą obserwujemy działania FZZ na rzecz swoich „podopiecznych”, które umieszczane są
na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. I tak: bardzo dużym zainteresowaniem
Państwa cieszą się pracownicy zawodów medycznych i niemedycznych. Wiele uwagi poświęcacie też
nauczycielom, pracownikom oświaty, zatrudnionym w wymiarze sprawiedliwości, czy równie dużo
troski dedykujecie osobom pracującym w ZUS, artystom i aktorom, a nawet – jak ostatnio pracownikom Krajowej Administracji Sądowej, nie mówiąc już o problemach dotyczących
funkcjonariuszy zatrudnionych w Resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, że
do tego samego resortu należą także pracownicy Policji, o których FZZ niestety nie wspomina.
Kolejnym przykładem na „niepamięć” FZZ o pracownikach Policji jest, np. informacja/wywiad jakiego
niedawno udzielił dla PulsHR.pl. Pan Grzegorz Sikora: (cyt.) „Mówiąc w skrócie, sytuacja dotycząca
presji płacowej wynikającej ze wzrostu inflacji zaczyna przypominać błędne koło. Natomiast już sam

fakt, że mamy do czynienia z rosnącym niepokojem poszczególnych grup pracowników, utwierdza nas
w przekonaniu, że teza o przewadze dynamiki wzrostu inflacji (…) jest …nietrafiona. Jak wskazuje,
tyczy się to grup zawodowych przynależnych do tzw... budżetówki lub szerzej – sfery publicznej. Tam
bowiem dynamika wzrostu płac absolutnie nie występuje. – Przykłady z brzegu – nauczyciele,
pracownicy ZUS, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
medycy i pracownicy publicznych podmiotów leczniczych. Ci wszyscy ludzie dziś protestują (…) z
powodu, że ich wynagrodzenia stoją w miejscu – przypomina Grzegorz Sikora” (koniec cyt.) Jak widać
w katalogu przywołanych przez Pana Sikorę zawodów, o których problemach płacowych mówi jako
głos Forum Związków Zawodowych, zabrakło nawet wzmianki o pracownikach Policji najniżej
wynagradzanych w Polsce pracowników administracji rządowej.
Jednakże najwięcej emocji wśród członków związków zawodowych – pracowników Policji,
mających pełną świadomość o przynależności do Forum, wzbudziły ostatnie życzenia, które „Drogim
Funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji! Drogim Żołnierzom Wojska Polskiego!” w przededniu
Narodowego Święta Niepodległości, w otwartym liście, złożyła Pani Przewodnicząca FZZ. Skądinąd
uważamy je za pięknie sprecyzowane i niezwykle istotne oraz potrzebne, albowiem były wyrazem
wsparcia dla osób zaangażowanych w misję obrony polskich granic. Jednakże w tym samym liście
znalazła się też inna cześć (trzeci - ostatni akapit), napisana w odmiennym stylu - początkowo
informacyjnym, a na końcu deklaratywnym, w której czytamy: „Forum Związków Zawodowych
zrzesza najwięcej organizacji reprezentujących interesy Służb Mundurowych…” (tu w ujęciu
nawiasowym wymienione zostają wszystkie związki zawodowe środowisk należących do MSWiA oraz
więziennictwa, oprócz związków zrzeszających pracowników Policji), „…spośród wszystkich trzech
reprezentatywnych central związkowych. Bez względu na wszystko nasza centrala będzie zabiegać
o wyższe uposażenia, prawa socjalne i godne warunki służby. Stanowicie bowiem fundament dla
systemu bezpieczeństwa chroniącego 38 milionów Polek i Polaków.” Trzeba przyznać, że to bardzo
piękne i właściwe deklaracje, szkoda tylko, że podobnych nie otrzymali też pracownicy Policji. Przykro
nam także, że własna Centrala nie złożyła takich zapewnień, a nawet szablonowych życzeń dla
pracowników Policji, dla których ten dzień – 11. listopada – jest nie tylko Dniem Służby Cywilnej,
ale też oficjalnie obchodzonym od 2009 roku w Policji Dniem Pracowników Cywilnych.
Bardzo uważnie i wnikliwie przeanalizowaliśmy także inne Państwa artykuły i doniesienia
o problemach pracowniczych różnych zawodów, pracowników zrzeszonych w FZZ. Cofnęliśmy się do
okresu sprzed kilku ostatnich miesięcy, tj. czasu, w którym znacznie wzmogły się nasze działania i
zabiegi w walce o godne płace pracowników Policji, o których obecnie jest dość głośno. Po naszych
apelach tę pracowniczą „biedę” zauważyli i w pomoc ruszyli posłowie z różnych środowisk
parlamentarnych, tworząc/pisząc znaczną ilość wystąpień/interpelacji, kierowanych zarówno do
Prezesa Rady Ministrów, MSWiA, jak i do Ministra Finansów. Złożona została również poprawka do
projektu ustawy budżetowej, która wpłynęła od posłów Lewicy i która dotyczy zapisów bezpośrednio
dedykowanych pracownikom Policji w kwestii wzrostu środków (o 285 mln. zł) z przeznaczeniem na
podwyżki naszych wynagrodzeń (o kwotę – średnio 800 zł na etat). Dlatego z dużą przykrością
odnotowujemy fakt ignorancji tych tematów i milczenie ze strony Forum.
Zakładając, że z punktu widzenia Forum jest to tylko „niefortunne” niedopatrzenie, biorąc
pod uwagę deklaracje złożone w liście otwartym, skierowanym w przededniu Święta Niepodległości

do środowisk służb mundurowych, do których również się zaliczamy, stanowczo oczekujemy od Pani
Przewodniczącej podjęcia konkretnych kroków i wyrażenia poparcia dla naszych działań oraz
oficjalnego wystąpienia do Marszałek Sejmu, Rządu RP czy też znanych parlamentarzystów – liderów
politycznych ugrupowań, itp. w celu jak największego urealnienia wejścia w życie przedmiotowej
poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022.
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