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Katowice, dnia 14.12..2018 r.

Kol.

PRZEWODNICZĄCY
zarządów wojewódzkich,
Szkolnego, KGP, Stołecznego,
terenowych ZZPP w kraju.
Koleżanki i Koledzy
Pracownicy Policji

KOMUNIKAT

W dniu 12 grudnia 2018 roku tzw. „wspólna reprezentacja organizacji
związkowych" wystosowała apel pełen insynuacji i manipulacji deprecjonujących
działania NSZZ Pracowników Policji i ZZPP na rzecz pracowników Policji.
Czym więc jest ta „wspólna reprezentacja związków zawodowych"?
To zbitka trzech organizacji, których reprezentacja pracowników Policji jest znikoma.
Spirytus movens tego przedsięwzięcia nie jest pracownikiem Policji , a nawet
pracownikiem żadnej ze służb naszego resortu. To szefowa związku, który zrzesza
około 160 pracowników Policji z czego 80 % to pracownicy KGP. Przy blisko 25 tyś
pracowników w kraju takie uzwiązkowienie jest czytelnym dowodem na brak
mandatu zaufania ludzi, których jej organizacja chce reprezentować.

Dwie pozostałe organizacje nawet nie posiadają takiej liczby członków będących
pracownikami Policji, a jedna z tych organizacji pomimo składanych zgodnie
z prawem wniosków odmawia wykazania swojej reprezentatywności.
Każdy może napisać żądania. Każdy może je umieścić je na stronie internetowej.
Każdy może wysłać list do ministra, ale czy każdy potrafi skutecznie negocjować?,
„wspólna reprezentacja związków zawodowych" wykazała, że nie !!!
Aby uzyskać wsparcie dla dodatkowych podwyżek dla pracowników Policji
merytorycznie argumentujemy potrzeby przedstawiając rzeczywista sytuację
pracowników, informując o tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Finansów, Szefa Służby cywilnej, Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli
Prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego, posłów na Sejm RP, w tym
Przewodniczącego i członków Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wietrznych.
A co robi „wspólna reprezentacja związków zawodowych'? Poza kilkoma
populistycznymi wystąpieniami oraz niewybrednymi komentarzami na facebookuniewiele. Na przykład w dniu 03.10.2018 r. (czyli po akcji protestacyjnej Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych) występuje z żądaniem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie negocjacji w sprawie podwyżek
na lata następne. W dniu 22.10.2018 w trakcie obrad Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych Sejmu RP podano informację o zagwarantowaniu środków
na podwyżkę w wysokości 250 zł od 1 lipca 2019 r., którą wynegocjowaliśmy. W dniu
23.10.2018 r. występują z pismem do MSWiA dziękując za uwzględnienie ich żądania
zawartego w piśmie z dnia 03.10.2018 r. i zawarcie w projekcie ustawy budżetowej
środków na podwyżkę w lipcu 2019 r. Jak im łatw o przypisać sobie cudze
sukcesy, BRAWO!
W piśmie z 13.11.2018 r. „wspólna reprezentacja związków zawodowych" żądała
wzrostu płac od 1 stycznia 2019 r. o 650 zł, od stycznia 2020 r. o 500 zł
i od 1 stycznia 2021r. o 500 zł. W apelu z dnia 12.12.2018 r. dodano żądanie
podwyżki od 1 lipca 2018 r. o 250 zł. Wiadomo już, że dodatkowej podwyżek
od 1 stycznia 2019 r. o 350 zł nie będzie. Ale będą mogli odtrąbić sukces
1 lipca 2019 r. ponieważ tę podwyżkę już im załatwiliśmy.
Jednakże najbardziej zastanawiające jest, że tzw. „wspólna reprezentacja związków
zawodowych" wygłasza swój apel w dniu 12 grudnia 2018 r.. Tego dnia w Komendzie
Głównej
Policji odbyło
się
posiedzenie
zespołu
powołanego
decyzją
nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 27.01.2018 r. w sprawie wypracowania
dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji,

poświęcone uzgodnieniom zasad wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku oraz analizie
wynagrodzeń pracowników Policji. Na posiedzenie zespołu pomimo zaproszeń
i wiedzy w zakresie tematyki, nie przybyli:
•Iwona Adamczyk-Rosinka - Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji, ABW, Straży Granicznej,

©Jerzy Murzyński
Wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej
„Solidarność" Pracowników Cywilnyc Policji, ABW, Straży Granicznej,

NSZZ

• Barbara Szerłowska-Heman - Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego ZZPC

• Jerzy Szwed - Wiceprzewodniczący NZZP Zarządu Krajowego w Katowicach,
* Piotr Samojłowicz - Skarbnik NZZP Zarządu Krajowego w Katowicach,
będący członkami zespołu. Ważniejsze dla nich jest sygnowanie apelu, który
w głównej mierze zmierza do skonfliktowania środowiska i oplucia innych organizacji
związkowych, niż rzeczyw iste działania na rzecz pracow ników Policji.
Paplanina i insynuacje „wspólnej reprezentagi związków zawodowych" nie zmienią
faktu, ze nasze organizacje rzeczywiście i skutecznie w alczą o znaczącą poprawę
sytuacji i godziwe wynagrodzenia pracowników, którzy mamy nadzieję n ie dadzą
się zm anipulow ać apelam i bez pokrycia,

