
	 	 	

	 	 	 	 	 	
	
	
	
	L. dz. 34/21                Warszawa, 17.12.2021 r. 

Porozumienie Organizacji Związkowych 
Reprezentujących Pracowników Policji 

 
 

Koleżanki, Koledzy, Pracownicy Policji 
 

 

  W dniu 16.12.2021 r. przedstawicielki Porozumienia Organizacji 
Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji wzięły udział w spotkaniu   
z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w MSWiA.  
 
 Już na początku spotkania Pan Wiceminister dobitnie stwierdził, że nie ma 
żadnych nowych propozycji finansowych dla pracowników służb mundurowych na    
rok 2022. Nie padły też żadne propozycje dodatkowych zasileń finansowych                    
w 2022 roku, np. z olbrzymiego wakatu policyjnego, ani systemowych wieloletnich 
podwyżek wynagrodzeń począwszy od roku 2023.  
 
 Pan Wiceminister złożył natomiast propozycję, która dotyczyłaby 
wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych dla naszej grupy zawodowej. 
Rozwiązania te polegałyby na przygotowaniu ustawy obejmującej wszystkich 
pracowników służb mundurowych, czyli oprócz pracowników Policji również 
pracowników cywilnych PSP, SG i SOP. Zdaniem Pana Wiceministra miałoby           
to podnieść wartość pracy w służbach mundurowych. Z burzliwej rozmowy, która 
wywiązała się po usłyszeniu propozycji rządu wynika, że ustawa ta odbierze 
uprawnienia członkom służby cywilnej, a stosunek pracy oparty zostanie tylko           
o kodeks pracy. Strona związkowa nie uzyskała odpowiedzi o zachowanie uprawnień 
6-cio miesięcznych odpraw ani korzystniejszych dodatków z tytułu wysługi lat.     
Zarys takiej ustawy wypycha pracowników Policji poza nawias pracowników urzędów            
i służby cywilnej, traktując nas znacząco niekorzystniej od służby więziennej,           
nie mówiąc już np. o KAS.  
 
 Kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie propozycje rządu. Porozumienie 
Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zdecydowanie 
domaga się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji adekwatnych do 



kompetencji, odpowiedzialności i doświadczenia w pracy na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa.  
 
 Ponadto przypominamy, że przesłaliśmy już gotowy projekt ustawy                
o zmianie ustawy o Policji, w którym zostały zawarte wszystkie oczekiwania 
pracowników Policji. Tylko takie rozwiązanie jest według nas dopuszczalne                 
i akceptowalne.  
 
 Nie wyrażamy zgody na zastępowanie nas policjantami, bo polskiego 
społeczeństwa nie stać na opłacanie pracy administracyjnej dwukrotnie, trzykrotnie 
droższej od tej wykonywanej przez pracowników Policji. Podkreślamy, pracy 
biurowej, administracyjnej, logistycznej, dotychczas wspomagającej działalność 
Policji, a teraz w coraz bliższej perspektywie czasowej stającej się służbą 
mundurową, poszanowaną, ze szczególnymi uprawnieniami i wysoko opłacaną.  
 
 Domagamy się sprawiedliwego zwiększenia funduszu wynagrodzeń           
w ustawie budżetowej, a nie enigmatycznej ministerialnej ustawy nie dającej żadnych 
korzyści naszym pracownikom.  
 
     Na koniec tego nieowocnego i niekonstruktywnego spotkania ustalony 
został termin kolejnych rozmów: druga połowa stycznia 2022 roku. 
 
 
 

      

	


