
Protokół 
z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS 

z dnia 6 maja 2019 r.

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Przewodniczący:  Rafał  Jankowski,  Przewodniczący Zespołu  problemowego  ds.  służb
mundurowych RDS

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Zespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS
oraz eksperci.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Sytuacja  płacowa pracowników Policji  po realizacji  podwyżki  w 2019 r.  z ustawy
modernizacyjnej.  Działania  w  zakresie  ustalenia  płacy  minimalnej  w  wysokości
podstawy wynagrodzenia – etap prac, źródło finansowania środków na wyrównanie.

2. Omówienie podwyżki płac dla członków służby cywilnej w świetle Zarządzenia Nr 3
Szefa  Służby  Cywilnej  z  dnia  30  maja  2012  roku.  Postanowienia  Ustawy  z  dnia
21.11.2008 o służbie cywilnej, a przepisy o równości w zatrudnieniu.

3. Należności  przysługujące  pracownikom  Policji  z  tytułu  podróży  służbowej,  brak
zwrotu kosztów dojazdu do pracy.

4. Sprawy różne.

Ad 1. 

Małgorzata  Lewicka,  Przewodnicząca  Krajowej  Komisji  Wykonawczej  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji powiedziała,  że środowisko
czuje niedosyt ze sposobu rozdysponowania ostatnich, 300 złotowych podwyżek. Podwyżka
ta została pomniejszona o kwotę bazową, która wzrosła w 2019 roku. Pomimo podwyżki,
Policja jest grupą najniżej zarabiającą. Zaapelowała do strony rządowej o rekompensatę za te
pomniejszenia  przyznanych  środków.  Dodała,  że  w  piśmie  do  Ministra  Zielińskiego
wnioskowała by w ramach zagwarantowania środków w budżecie na 2020 r. zwiększył środki
na  podwyżkę,  by  była  to  rekompensata  za  pomniejszoną  tegoroczną  podwyżkę.
Z otrzymanych informacji posiada wiedzę, że Szef Służby Cywilnej przekazał informację do
dyrektora Budzenia z MSWiA. Ponadto Premier skierował pismo do Ministra Brudzińskiego
z  prośbą  o  przygotowanie  odpowiedzi  do  przewodniczącej  Lewickiej.  Zapytała,  czy
ministerstwo  ma  już  wiedzę  i  czy  może  w  tym  kontekście  udzielić  dzisiaj  odpowiedzi.
Poprosiła Podzespół o wspieranie działań pracowników Policji. 
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Przewodniczący  Rafał  Jankowski,  Forum  Związków  Zawodowych  zadał  pytanie
przewodniczącej Monice Lewickiej – czy dobrze zrozumiał, że po apelu do Premiera i Szefa
Służby Cywilnej, żaden z nich nie ustosunkował się do problemu?

Małgorzata  Lewicka,  Przewodnicząca  Krajowej  Komisji  Wykonawczej  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji odpowiedziała, że Szef Służby
Cywilnej skierował  pismo do ministerstwa i  Ministra Joachima Brudzińskiego i  tak samo
postąpił  premier.  Dodała,  że  od  Minister  Teresy  Czerwińskiej  i  Ministra  Joachima
Brudzińskiego nie otrzymała jeszcze żadnej odpowiedzi. 

Przewodniczący Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych zapytał pełnomocnika
ministerstwa  spraw wewnętrznych  czy  posiada  jakąś  informację  dot.  powyżej  omawianej
korespondencji.

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji przyznał,  że  korespondencja  do  niego  dotarła  i  obecnie
opracowywane jest stanowisko. Powrócił do kwoty bazowej przypominając słowa Ministra
Zielińskiego,  który  wielokrotnie  powtarzał,  że  podnosił  sprawę  dodatkowych  środków
z tytułu kwoty bazowej. Minister Sprawiedliwości poparł Ministra Zielińskiego w tej sprawie.
Poruszając  temat  uruchomienia  środków  z  rezerwy  celowej  powiedział,  że  decyzją  z  18
kwietnia minister finansów uruchomił te środki, i one są w budżecie Policji. W ustawie jest
300 zł,  ale  w budżecie  Policji  i  pozostałych  formacji,  od 1 lipca zagwarantowano  środki
o podwyższenie o 250 zł, co sumuje się na 550 zł. Dodał, że poziom wynagrodzeń nigdy nie
będzie  satysfakcjonujący.  Odnośnie  urlopów,  projekt  rozporządzenia  jest  przygotowany
i czeka na uruchomienie procedury uzgodnieniowej. Jeśli chodzi o różnicowanie podwyżek,
jeśli  Policja  dostanie  więcej  to  Straż  Graniczna  dostanie  mniej;  w Policji  jest  24 tysiące
pracowników,  a  w  pozostałych  formacjach  5,7  tysiąca.  Konkretne  kwoty  podwyżek
przedstawia Minister Finansów, a ministerstwo ma 16 dni na przedłożenie projektu budżetu
resortu.  Do  30  września  Rada  Ministrów  musi  skierować  do  Sejmu  projekt  ustawy
budżetowej.

Danuta Hus,  Przewodnicząca Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników
Policji  powiedziała, że RDS pracuje,  aby wynagrodzenie minimalne to była podstawa bez
dodatków.  Około  50  tysięcy  pracowników  sfery  budżetowej  nie  osiągnie  tej  minimalnej
stawki z dniem 1 stycznia i  aby to się stało, trzeba by było wydać ok. 207 zł na takiego
pracownika. Zapytała, czy są już uwzględnione takie środki na przyszły rok.

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji odpowiadając na pytanie przypomniał, ze projektodawcą tej
ustawy był  Minister  Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej,  a projekt  był  rozpatrywany na
posiedzeniu, ale ze względu na dużo rozbieżności pomiędzy resortami został odroczony do
dalszych  prac.  Podkreślił,  że  wyłączenie  dodatku  stażowego  powoduje,  że  pracownik  z
dłuższym stażem zarobi  ok. 20 proc.  więcej.  Zasugerował,  że można jeszcze  ewentualnie
rozważyć  czy  będzie  to  podwyżka  procentowa  (ten  sam  procent  podwyżki),  kwotowa
(spłaszczanie) czy mieszana.

2



Danuta Hus,  Przewodnicząca  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników
Policji odpowiedziała, że przy podwyżce procentowej ci, którzy zarabiają najwięcej, dostają
najwyższe  podwyżki  i  to  nie  jest  zadawalające,  dlatego  brane  pod  uwagę  są  podwyżki
kwotowe.

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji powiedział, że Minister Zieliński wykazał pewną otwartość
i zaprosił  do  aktywności  w  tym  zakresie,  a  ministerstwo  będzie  ewentualnie  korygować
zaproponowany mechanizm podziału podwyżki od 1 lipca, tej w wysokości 250 zł.

Krzysztof Małaszewicz, NSZZ „Solidarność”  powiedział, że pracownicy KAS negocjując
dostali te same podwyżki: dla cywila i mundurowego. Prawdą jest, że cywile dostali mniejszą
podwyżkę, co wynika tylko z faktu innych potrąceń. Większość pracowników zarabia 4-5 tys.
brutto. 

Ad 2. 
Danuta Hus,  Przewodnicząca Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników
Policji  zauważyła,  że świetna ustawa o służbie  cywilnej,  jest  dobra tylko dla urzędników
mianowanych,  a  dyskryminuje  szeregowych pracowników.  W ustawie  o  służbie  cywilnej
szary  członek  służby  cywilnej  ma  tylko  obowiązki,  ale  nie  ma  żadnych  przywilejów
i uprawnień, dla przykładu zacytowała artykuł 85.  

Przewodniczący  Rafał  Jankowski,  Forum  Związków  Zawodowych  zapytał,  czy  ten
problem był już zgłaszany w ministerstwie spraw wewnętrznych, w ramach prac zespołu.

Danuta Hus,  Przewodnicząca Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników
Policji  powiedziała,  że  chciała  uzmysłowić,  że  zatrudnianie  na  podstawie  wielu  ustaw
powoduje bałagan.

Przewodniczący  Rafał  Jankowski,  Forum  Związków  Zawodowych,  odpowiedział,  że
żaden  funkcjonariusz  nie  ma  nic  przeciwko  temu,  by  pracownicy  Policji  byli  zapisani
w ustawie. Dodał, że Podzespół może zgłosić ten problem do ministerstwa, potrzebny będzie
tylko projekt. 

Danuta  Hus,  Danuta  Hus,  Przewodnicząca  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego
Pracowników Policji odpowiedziała, że projekt jest już od 3 lat.

Przewodniczący Rafał Jankowski,  Forum Związków Zawodowych  zauważył,  że słyszy
o tym problemie po raz pierwszy. Poprosił o informację, gdzie był wcześniej zgłaszany ten
problem. 

Danuta  Hus,  Danuta  Hus,  Przewodnicząca  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego
Pracowników Policji  poprosiła  o  poparcie  RDS by  nagłośnić  problem.  W porozumieniu
między ministerstwem spraw wewnętrznych  problem jest  zasygnalizowany i  będą  podjęte
prace.  
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Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zacytował porozumienie i fragment, że powołuje się zespół
ds.  oceny  funkcjonujących  rozwiązań  w zakresie  prawnym,  finansowym i  socjalnym dot.
pracowników  Policji  oraz  wypracowanie  i  przedstawienie  ministrowi  propozycji
systemowych  uregulowań  mających  poprawę  stanu  obecnego.  Przypomniał,  że  jeśli
funkcjonariusz nie ma studiów wyższych, to zawsze będzie w korpusie aspiranckim. 

Danuta  Hus,  Danuta  Hus,  Przewodnicząca  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego
Pracowników Policji  stwierdziła, że jej zdaniem wystarczyłby ogólny system podnoszenia
kwalifikacji dla wszystkich członków Służby Cywilnej np. poprzez obowiązkowy egzamin.  

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji powiedział, że pomysł jest dobry, ale osobiście nie chciałby
być weryfikowany egzaminem corocznie lub co dwa lata. 

Przewodniczący  Rafał Jankowski,  Forum Związków Zawodowych  powiedział,  że  jeśli
jest taka wola, postara się ten temat przekazać dalej przez Radę Dialogu Społecznego. 

Małgorzata  Lewicka, Przewodnicząca  Krajowej  Komisji  Wykonawczej  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji  zapytała dlaczego podwyżki
zostają pomniejszone o dodatek, który dostaje urzędnik mianowany. 

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji odpowiedział, że różnica wynika z tego, że wszyscy mieli
dostać po równo na etat. 

Małgorzata  Lewicka, Przewodnicząca  Krajowej  Komisji  Wykonawczej  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji  powiedziała, że komendanci
mają już rozdysponowane środki i nie chcą ich przeznaczać na podwyżki. Dodała, że wola
przyznania podwyżek jest, ale ze środków, które można by było wygospodarować na ten cel. 

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i  Administracji odpowiedział,  że środki są ograniczone.  Dodał,  że przed
lipcem można przedyskutować kwestię ich rozdysponowania. 

Ad 3. 

Danuta  Hus,  Danuta  Hus,  Przewodnicząca  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego
Pracowników Policji odniosła się do zasad rozliczania delegacji służbowych. Stwierdziła, że
konieczność załączania biletów potwierdzających przejazd dotyczy wyłącznie pracowników
Policji.  Natomiast  funkcjonariusz  nie  musi  przedstawiać  takiego  potwierdzenia,  żeby
otrzymać zwrot środków. Zadała pytanie, czy nie można tego zmienić. 

Przewodniczący  Rafał  Jankowski,  Forum  Związków  Zawodowych  potwierdził,  że
w podróży  służbowej  funkcjonariusz  nie  musi  udokumentować,  czym  i  jak  jechał,
a pracownik cywilny już ten obowiązek posiada.  
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Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji przytoczył  rozporządzenie  Ministra  Pracy  w  sprawie
należności  przysługującej  pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej  lub  samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dodał, że na forum zespołu można się
zastanowić czy wyjść z inicjatywą zmiany tego rozporządzenia. 

Ad 4.  

Barbara  Heman,  Wiceprzewodnicząca  Zarządu  Krajowego  ZZ  Pracowników  MSW
i AP ds. pracowników Policji, BOR, MSWiA powiedziała, że ponad miesiąc temu wysłane
zostało  pismo  do  Premiera,  Ministra  Brudzińskiego  i  Komendanta  Głównego  Policji
z zapytaniem o dalsze losy ok. 300 pracowników Centrum Usług Logistycznych. Jej zdaniem,
Polski  Holding  Hotelowy  zakłada  wdrożenie  w  swoje  struktury  CUL-owskie  ośrodki
wypoczynkowe. 

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji odpowiedział, że niestety nie posiada żadnej wiedzy na ten
temat i nie widział żadnego dokumentu o przejmowaniu ośrodków. 

Przewodniczący Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych,  zapytał o termin, do
kiedy powinny przyjść odpowiedzi na wysłane pisma.

Barbara Heman, Wiceprzewodnicząca  Zarządu Krajowego ZZ Pracowników MSW i
AP ds. pracowników Policji, BOR, MSWiA powiedziała, że pierwsza odpowiedź powinna
przyjść 29 maja br., a kolejna na początku czerwca.   

Przewodniczący Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych, zasugerował, że może
wystąpić do wszystkich trzech podmiotów o szybsze udzielenie odpowiedzi.  

Małgorzata  Lewicka, Przewodnicząca  Krajowej  Komisji  Wykonawczej  Niezależnego
Samorządnego  Związku  Zawodowego  Pracowników  Policji, dodała,  że  z  początkiem
kwietnia też zwróciła się do Premiera Morawieckiego i Ministra Brudzińskiego w sprawie
przekazania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych do Polskiego Holdingu Hotelowego i
również  nie  otrzymała  żadnej  odpowiedzi.  Dodała,  że  problem  został  przedstawiony  na
zespole u Ministra Zielińskiego. Minister odpowiedział, że trwają prace i rozmowy pomiędzy
ministerstwem i Polskim Holdingiem Hotelowym – Holding chciałby przejąć lepsze ośrodki,
a gorsze zostawić, na co nie zgadza się ministerstwo. 

Dariusz Smarżewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji odpowiedział, że brak informacji być może wynika z braku
stanowiska, które można przedstawić.

Bartłomiej  Mickiewicz,  Ekspert  NSZZ  „Solidarność” w  kwestii  następnego  spotkania
powiedział, że część dotycząca Straży Pożarnej będzie przesunięta w czasie, gdyż wystąpiono
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do  Komendanta  Głównego  w  sprawie  przekazania  danych  dotyczących  pracowników
cywilnych, aby rozmawiać w tematach wcześniej poruszonych.

Przewodniczący Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych,  wyraził ubolewanie,
że Minister lub Wiceminister nie dotarł na Zespół. Podziękował wszystkim uczestnikom za
spotkanie. 

                                                                                                                                   

    
…………………………

         Rafał Jankowski
Przewodniczący Podzespołu

Sporządziła                                                                                                                  
Marlena Wiśniewska                                                                                                                                
Biuro Rady Dialogu Społecznego                                                                     
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