
…………………………………..…., dnia ……. maja 2018 r.  

……………………………………………………. 
imię i nazwisko 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
adres korespondencyjny 

Pan  

Joachim Brudziński 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Przystępując do akcji zorganizowanej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 

Policji, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, jakie są powody, dla których 

postulaty pracowników Policji są przez Pana Ministra od wielu miesięcy ignorowane, zaś zwiększenie 

wynagrodzeń dokonywane jest w ramach Policji tylko dla policjantów, z pominięciem pracowników 

Policji.  

Powyższe działania niezbicie świadczą o lekceważeniu i marginalizacji wkładu naszej 24 tysięcznej 

grupy pracowniczej w poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Nadal ignoruje 

się fakt, iż to pracownicy Policji stwarzają odpowiednie warunki do służby policjantom, zapewniając 

właściwe funkcjonowanie niezbędnego zaplecza do wykonywania zadań służbowych.  

Sytuacja pracowników Policji jest krytyczna – zarówno płacowa, jak i kadrowa.  

Poziom wynagrodzeń pracowników Policji jest od lat najniższy wśród wszystkich pracowników 

resortu, zaś średnie wynagrodzenie pracowników Policji jest (mimo podwyżek o ok. 250 zł w 2017 r.) 

niemal o połowę niższe niż średnie uposażenie policjantów. Co więcej, z początkiem roku dokonano 

zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie policjantom, a obecnie zapowiadana kolejna podwyżka w Policji, 

jest negocjowana z pominięciem reprezentantów naszego środowiska.   

Niski od lat poziom wynagrodzeń i brak perspektyw na realną poprawę sytuacji płacowej stawia pod 

znakiem zapytania osiągnięcie kiedykolwiek konkurencyjności Policji w stosunku do sektora 

prywatnego, o czym świadczy wzrastający, również w 2017 r., odsetek odejść pracowników z powodu 

niewystarczającego wynagrodzenia. Od kilku lat maleje także zainteresowanie pracą w Policji, właśnie 

z powodu niskich zarobków.  

Kadra pracownicza w Policji topnieje, a niewielka podwyżka w 2017 r. nie naprawiła sytuacji. Brak 

reakcji ze strony Pana Ministra grozi paraliżem Policji!    

Informuję Pana Ministra, że posiadam ogółem staż pracy ………… lat, z czego ………….. lat w 

jednostkach organizacyjnych Policji.  

Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku …………………………………………………… (rodzaj stanowiska). Moje 

wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami wynosi ……………………. zł brutto.  

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.  

Z poważaniem 


