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Przewodniczqcy
Zarlqdów ZZPP w kraju

KOMUNIKAT

W ciniu wczorajszym czyli 15 marca 2020 roku nasza organizacja związkowa
ZZPP w_vstąpiła do gen. insp. dr Jarosława SZYMCZYKA z zapytaniem czy w związku
z zagtożeniem epidemiologicznym zwtązanym z koronawirusem są moze jakieś ustalenia ]ub
propozycje odnośnie możliwości wysłania pracowników do pracy zdalnej" może
wprowadzenia krótszego czasu pracy lub pracy zmianowej. która miałaby na celu
zmniejszenie ilości osób przebył,ających o tej samej porze w jednym pomieszczeniu.

W odpowiedzi ottzymaliśmy informację, iż pan Generał przekazń polecenia
dotyczące rnożliwości pracy zdalnej pracowników Policji, jeżeli tylko występują takie
nrożliwości nie zakłócające prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek
organizacyj nych Policj i.

Ponadto w dniu dzisiejszym odbyła się wideokonlerencja Komendanta Głównego
Policji z Komendantami Woiewódzkimi Policji.



W związku z povłyższym informujemy, że pracownik ma możliwość
wykonywarria pacy w formie pracy zdalnej na wniosek złożony w formie elektronicznej lub
Papierowej. Co do zasady pracodawca, jeśli ma taką możliwość, powinien zaakceptować
wniosek pracownika o pracę zdalną. Może jednak odmówić, gdy nie ma obieklywnych
możliwości świadczenia pracy w ten sposób, bądź też taka forma pracy będzie miała
negatyvmy wpływ na dziŃalnośó pracodawcy (w jednostce musi pozostać 70 7o stanu
etatowego pracowników). Możliwajest również praaaw systemie zmianowym
częŚĆ od 7:30 do 15:30, a częśó od 12:00 do 20:00, ale tylko na indywidualne wnioski
pracowników zę względu na zachowanie ciągłości pracy w jednostkach.

Podsumowując to pracodawca decyduje kto jest niezbędny w pracy.
Dlatego zwracam się z apelem_ do wszystkich komendantów o podjęcie działań
w kierunku:

1. Ograniczenia ilości osób przebywających w pomieszczeniach.
2. Zabezpieczenia pracowników i funkcjonariuszy w niezbędne środki ochrony

osobistej.
3. Rozważenie skrócenia godzin pracy w systemie naprzemiennym, czylipo 4

godziny.

Nasze obawy dotyczą wszystkich pracowników a w największym stopniu osób, które
znajdują się w grupie największego ryzyka nie tylko zak{zęnięm ale również najwyższą
śmiertelnością, czyli osób 60 +, orazz osłabioną odpornością.

Wyczulam również wszystkich przewodniczących aby ten temat przeanalizowali i jeżeli nie
będzie potrzeby przeblrvania pracowników w miejscu pracy to niech o tym fakcie sygnalizują
ptzełożonym.

Specustawa daje wiele możliwości pracodawcy, dlatego prosimy
o uwzględnienie naszych propozycji oraz dzielenia się z nami swoimi pomysłami.

Przede wszystkim najwyższą wartością jest człowiek a jego Ęcie i zdrowie jest
wartoŚcią nadrzędną. Dlatego na|eĘ dołoĘć wszelkich starań aby bez powodu nie
narażać pracowników na niebezpieczeństwo zachorowania.
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