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mając na względzie dobro pracowników podległych Panu Komendantowi w realiach
panującej pandemii koronawirusa, złlracam się z apelem o podjęcie działań w kierunku:

1. Ograniezenia ilości osób przebywających w pomieszczeniach.
Z. Zaber,pieczenia praeowników w niezbędne środki ochrony osobistej.
3. Rozwaźenie skrócenia godzin pracy w komórkachlzespolach w systemie

naprzemiennym, czyli po 4 godziny luh pracy co drugi dzień.
4. Zlecenia pracownikom pracy zdalnej.

Pomimo wydania przez Pana Generała dyrektyw w kwestii np. pracy zdalnej.
dochodzą nas głosy, tż batdzo ostroznie do tej kwestii podchodzą podlegli Panu dyrektorzy
biur. Brak jest zgod na tego typu rozwiązania.

Naszym zdaniem, tak naprawdę to właśnie Komenda Główna Policji.
nie }iomendy powiatowe czy miejskie, posiada największe mozliwości w zakresie
wprowadzenia takich rozsviązań czyli pracy poza miejscem zatrudnienia, ograniczając ilość
osób przebywających w budynkach KGP. a tym samym minimaliztrjąc zagtożenie
rczprzestrzeniania wirusa COVID-19. Dlatego proponujemy również rozwiązania
alternatywne i ewentualne wprowadzenie systęmu pracy polegającego na skróceniu pracy
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np. do 4-6 godzin przy równoczesnvm wprowadzeniu pracy zmianowej. tak by pracownicy
w_vkonl,wali swoje obowiązki jedni po drugich. nie mając ze sobą osobistei styczności,
Mozna równiez zapewnić prawidłorvą realizaclę zadań ptzez umozliwienie pracownikom
z .iednej komorki organizacyjnej by naprzemiennie pracowali jednego dnia w domu,
a drugiego w,pracy.

Panie Komendancie. pracownicy Policji to grupa zawodowa nie posiadająca
szczególnych uprawnień wynikających z prac.v w Policji. To równiez grupa zawodowa, gdzie
część osób osiągnęło wiek 60+. czylt znajduje się w grupie największego ryzyka nie tylko
zakazenięm, ale równleż najv,ryższą śmieńelnością. W trosce o te osoby. jak również
o wszystkich pozostałych pracowników, ktorych reprezentujemy. proszę o przeanalizowanie
zgłoszonej przęz nas sy.tuacji i podjęcie decyzji. które przełożą się na zwiększenie
bezpieczeństwa tych osób jak i wszystkich pozostałych pełniących słuźbę i pracę
w Komendzie Głównej Policji.
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