
ZZ – 80/2016                                                                                                                              Olsztyn, 26 lutego 2016 r. 
   

Pan 
Mariusz Błaszczak 

 
Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji    

 
Szanowny Panie Ministrze, działając w ważnym interesie policjantów garnizonów kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, zwracamy się z prośbą o pilne 
udzielenie jednoznacznych informacji: 

 
1. czy rzeczywiście prowadzone są prace nad projektem ustawy wprowadzającej program modernizacji dla 

służb mundurowych na lata 2017 – 2020, uwzględniający systemowy wzrost uposażeń i wynagrodzeń? 
Jeśli tak, to jakie pociągnie on za sobą skutki finansowe w poszczególnych latach, i jak ten program 
skorelowany jest z pracami nad przyszłoroczną ustawą budżetową? 
 

2. czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace nad przepisami umożliwiającymi 
wypłatę policjantom ekwiwalentu w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także za służbę pełnioną w nocy i dni ustawowo wolne od 
pracy? 
 

3. czy na takie przedsięwzięcia jak m.in. Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w Polsce, MSWiA 
zabezpieczyło dodatkowe środki, uwzgledniające wynagrodzenie za ponadnormatywny czas służby dla 
policjantów zaangażowanych w te przedsięwzięcia?   
 

4. kiedy zostaną wydane przepisy wykonawcze, umożliwiające zwiększenie uposażeń policjantów o 202 zł 
brutto, z mocą od stycznia 2016 r i kiedy ta wypłata nastąpi?  
 

5. czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace nad nowelizacją przepisów 
dotyczących absencji chorobowej policjantów, uwzględniającą wprowadzenie 
dziewięćdziesięciodniowego okresu ochrony, pozwalającego na zachowanie 100% uposażenia przez 
policjantów przebywających na zwolnieniu lekarskim, niezależnie od przyczyn tego zwolnienia? jeżeli tak, 
to kiedy te zmiany wejdą życie? 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
Wymienione pytania ilustrują problemy z jakimi na co dzień borykają się policjanci w reprezentowanych 

przez nas garnizonach. Katalog problemów jest oczywiście znacznie szerszy, czyli nie obejmuje spraw mogących 
jeszcze trochę poczekać. Oznacza to, że sprawy wymienione domagają się szybkiego załatwienia. Zniecierpliwienie 
środowiska jest tym większe, im bardziej oddala się perspektywa załatwienia ważnych spraw, a miejsce ich 
zajmują decyzje niesłużące policjantom i samej Policji. W tej konfiguracji można dla przykładu wymienić szanse na 
wprowadzenie od przyszłego roku programu modernizacji z decyzjami personalnymi, które w odbiorze 
społecznym nie znajdują merytorycznego uzasadnienia. Za takowe policjanci uważają zmiany na stanowiskach 
kierowniczych, w sposób wyraźny motywowane politycznie, lub też pomysł obsadzenia najważniejszego 
stanowiska w Policji pracownikiem cywilnym bądź oficerem spoza Policji.  
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Uzasadniając swoje pytania, pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na obawy o los zmian, na które 

policjanci czekają z dużym zniecierpliwieniem i jednocześnie przestrzec przed tym, co wzbudza społeczny 
sprzeciw. Ostanie przykłady dowodzą bowiem, że zamiast chleba znów mamy igrzyska, czyli polowanie na 
milicjantów i groźba Komendanta Głównego – cywila, zamiast ustaw, rozporządzeń czy prawdziwego Komendanta 
Głównego w mundurze policyjnym.  

 
Szanowny Panie Ministrze, jesteśmy przekonani, że Policji nie stać na wysyłanie młodych, doświadczonych 

ludzi na przymusowe emerytury. Nawet z punktu widzenia ekonomicznego, marnowanie kapitału ludzkiego 
pozbawione jest sensu, ponieważ osłabia organizację i utrudnia utrzymanie bezpieczeństwa. Jeszcze gorszym 
pomysłem jest Komendant – cywil. Uważamy, że w największej formacji mundurowej w tym Kraju znajdzie się 
jeden policjant godny zaufania i zdolny pokierować tą instytucją w sposób zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa, 
z ustawami, i z rotą ślubowania. Cywil na tym stanowisku byłby policzkiem dla policjantów. Policja doświadczała 
już takich eksperymentów, jak Pan zapewne pamięta, źle się one skończyły. 

 
Stawiając konkretne pytania i kierując apel chcemy mieć pewność, że nadzieje pokładane przez wielu 

policjantów w reprezentowanym przez Pana Ministra ugrupowaniu nie okażą się płonne, że tym razem wsparcie 
udzielone policjantom i ich rodzinom stanie się rzeczywiście odczuwalne. Jesteśmy fachowcami w swojej 
dziedzinie a władzy zależy przecież na zapewnieniu realnego bezpieczeństwa. Chodzi więc o to, aby uwzględniać 
argumenty tych, którzy się na tym znają. Nie polemizuje się przecież z opinią szewca na temat techniki reperacji 
zdartych butów. Zresztą stan dzisiejszej Policji pod wieloma względami przypomina parę zdartych butów. Aby 
znów odpowiednio chroniła nogę i dobrze się na niej prezentowała, trzeba wymienić zelówki, wzmocnić i 
odświeżyć skórę oraz zainwestować w środki do pielęgnacji. Policjanci nie mogą już dłużej klepać biedy. 
Prawdziwa troska o ich sytuację każdemu przysporzy zysków – i społeczeństwu, i jego reprezentantom, a to 
wyzwanie właśnie dla Pana Ministra.      
   

 
• ZW w Bydgoszczy, Jarosław Hermański …………………………………………..  

• ZW w Zielonej Górze, Robert Bielecki ………………………………………….. 

• ZW w Łodzi, Zbigniew Jagiełło  …………………………………………..  

• ZW w Krakowie, Janusz Łabuz  …………………………………………..  

• ZW w Olsztynie, Sławomir Koniuszy …………………………………………..  

• ZW w Poznaniu, Andrzej Szary  …………………………………………… 

Do Wiadomości: 
• Zarząd Główny NSZZ Policjantów 
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