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PROPOZYCJE MSWIA DLA FUNKCJONARIUSZY – PEŁNA TREŚĆ PROJEKTU POROZUMIENIA
Dodatkowe podwy?ki, p?atne nadgodziny, rezygnacja z wymogu uko?czonych 55 lat przy przechodzeniu na emerytur? oraz 30 dni pe?nop?atnego L4 dla funkcjonariuszy z pierwszej linii to propozycje, które zawiera projekt porozumienia przekazany stronie spo?ecznej. Przedstawiamy pe?n? tre??
projektu tego porozumienia. Zarówno minister Joachim Brudzi?ski jak i wiceminister Jaros?aw Zieli?ski podkre?laj?, ?e Ministerstwo w ka?dej chwili jest gotowe podpisa? porozumienie ze zwi?zkami zawodowymi. MSWiA podtrzymuje wszystkie wcze?niejsze propozycje. W?ród nich s? m.in. dodatkowe podwy?ki i
p?atne w 100 proc. nadgodziny.Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwy?ek z Programu Modernizacji S?u?b Mundurowych policjanci, stra?acy, stra?nicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymaj? ?rednio o 309 z? podwy?ki na etat, a pracownicy cywilni o 300 z?. MSWiA proponuje kolejne podwy?szenie uposa?e?
funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeci?tnie o 253 z? na etat. W ramach wcze?niej podpisanych porozumie?, pracownicy cywilni równie? otrzymaj? dodatkow? podwy?k? w kwocie 250 z? od 1 lipca 2019 r.Kolejn? propozycj? MSWiA jest rezygnacja z wymogu uko?czenia 55 lat przy przechodzeniu na emerytur?.
Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przej?cia na emerytur?, czyli co najmniej 25 lat s?u?by.MSWiA proponuje tak?e zmiany w rozliczaniu tzw. nadgodzin. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona by?aby odp?atno?? w wysoko?ci 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, stra?aków,
stra?ników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Wymiar czasu s?u?by funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyj?tym okresie rozliczeniowym. Nale?no?? za ponadwymiarowy czas s?u?by tzw. nadgodziny wyp?acane s? obecnie tylko stra?akom w wysoko?ci 60 proc. stawki za jedn? nadgodzin?. W
Policji, Stra?y Granicznej i S?u?bie Ochrony Pa?stwa mo?liwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.Od 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenie za czas choroby zosta?o ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymuj? 80 proc. uposa?enia, tak jak wszyscy inni pracownicy. Zwi?zkowcy postulowali,
aby w ci?gu roku w 100 proc. by?o p?atne do 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powy?ej 30 dni funkcjonariusz otrzymywa?by 80 proc. uposa?enia. MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposa?enie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co
dzie? pe?ni?c s?u?b? ryzykuj? swoim zdrowiem i ?yciem.Przypominamy, ?e wszyscy funkcjonariusze s?u?b podleg?ych MSWiA, a tak?e pracownicy cywilni tych s?u?b otrzymali podwy?ki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposa?enia funkcjonariuszy wzros?y o 202 z?, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 z?.
Tak?e od 1 stycznia 2017 r. uposa?enie funkcjonariuszy wzros?o ?rednio o 253 z?, a pensje pracowników cywilnych przeci?tnie o 250 z?.Warto zaznaczy?, ?e od 1 maja tego roku kolejne podwy?ki otrzyma?o dodatkowo ponad 110 tys. policjantów, stra?aków, stra?ników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP.
Wzrost uposa?enia obejmowa? najmniej zarabiaj?cych funkcjonariuszy. Na ten cel przeznaczono 150 mln z?.(MSWiA / KGP)
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