
STANOWISKO 
PRZEDSTAWICIELI NSZZ POLICJANTÓW OPP I SPPP W SPRAWIE 

BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW TYCH JEDNOSTEK 
KIEKRZ, 16 LUTEGO 2012 R. 

Kierując się troską o zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa imprez 

masowych w Polsce, o którym w pierwszej kolejności decyduje sprawność powołanych w 

tym celu formacji Policji takich jak OPP i SPPP przedstawiamy warunki, które w opinii 

działaczy związkowych reprezentujących te formacje, konieczne są do naprawienia trudnej 

obecnie sytuacji. 

Wyzwania jakie stawia dziś przed tymi formacjami codzienna służba, zwłaszcza w 

perspektywie tegorocznego EURO-2012, wymaga niezwłocznego załatwienia przynajmniej kilku 

najważniejszych problemów, które bezpośrednio przesądzą o skuteczności wszystkich 

zaangażowanych w tę potężną operację sił. 

1. Rozwiązaniem, które ustabilizowałoby bardzo napięta dziś sytuacje kadrową w 

naszych jednostkach i zwiększyło zaangażowanie poszczególnych policjantów w 

realizację nakładanych na nich zadań jest ustanowienie dodatku specjalnego dla 

funkcjonariuszy OPP i SPPP w wysokości 20% kwoty bazowej tak, aby wynosił on 

300 zł. na każdego policjanta niezależnie od stanowiska, stopnia i stażu służby. 

Otrzymywałby go każdy policjant w służbie stałej a tracił w momencie przejścia do 

innej jednostki. 

Nie od dziś wiadomo, że służba w OPP gwarantuje bardzo mizerną 

perspektywę na rozwój kariery zawodowej policjantów, wymagając od nich 

jednocześnie specyficznych predyspozycji i doświadczenia. Poziom fluktuacji 

policjantów w obrębie poszczególnych jednostek jest najlepszym tego dowodem. 

Gdyby nie przymus związany z zakazem przenoszenia się z OPP, skala problemu 

byłaby jeszcze bardziej dramatyczna. Wiadomo przy tym, że przymuszanie 

policjantów do pełnienia służby w formacji, która z bardzo wielu powodów nie nadaje 

się do wiązania z nią przyszłości, jest działaniem antymotywacyjnym. Taki policjant 

nie będzie wykazywał zaangażowania w służbie i za wszelka cenę będzie unikał 

ryzyka wpisanego niemal w każde zadanie. Problem jest poważny a jego rozwiązanie 

stosunkowo proste zważywszy na ogólną liczbę etatów OPP i SPPP. 
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2. O zapewnieniu właściwej motywacji nie można uczciwie mówić bez pozbycia się 

przepisów ewidentnie dyskryminujących policjantów OPP i SPPP wobec pozostałych 

służb prewencyjnych. W ocenie naszego środowiska dotyczy to przede wszystkim 

przepisów mundurowych w świetle których nie czujemy się jako pełnowartościowa 

służba prewencyjna. 

3. Do problemów wymagających niezwłocznego uregulowania należy zaliczyć także 

brak uregulowań prawnych w zakresie sposobu wyliczania godzin służby podczas 

zgrupowań. Zagadnienie dotyczy nie tylko policjantów OPP, dlatego rozwiązanie 

musi nastąpić jeszcze przed „Euro 2012". Brak odpowiednich przepisów powoduje, 

że policjanci pozostający w określonym miejscu w gotowości np. przez 24 godziny na 

dobę, płacone mają tylko za 8 godzin. Do wypracowanych godzin zalicza się bowiem 

tylko te, w trakcie których realizowali oni określone zadania. Fakt, że nie mogą 

opuszczać wyznaczonego miejsca i wymaga się od nich nieustannej gotowości, czyli 

krótko mówiąc, nie mają czasu, którym mogliby dowolnie zadysponować, traktowany 

jest jako swego rodzaju „służba ku chwale ojczyzny". 

4. Wprowadzenie progresywnego dodatku służbowego lub funkcyjnego oraz wysługi za 

lata służby dla wszystkich policjantów, którego poziom zależny byłby od stażu służby 

w sposób umożliwiający osiągnięcie jego maksymalnej wysokości w momencie 

uzyskania pełnej wysługi. 

5. Określenie stawki za nadgodziny w okresie „Euro 2012" w wysokości 22,80 zł./h 

i uregulowanie powstałego zobowiązania poprzez wypłatę należności pieniężnych w . 

100%. 

6. zakup masek przeciwgazowych, kompatybilnych z kaskami oraz zestawów 

podkaskowych zapewniających łączność policjantom w działaniach pododdziałów 

zwartych; 

7. zakup tzw. „kominiarek" zapewniających zachowanie minimum higieny w warunkach 

korzystania z kasków ochronnych, z których wcześniej korzystali inni policjanci, 

mając na uwadze, że element ten powinien być też ognioodporny; 

8. zarządzenie skoordynowanych szkoleń z użyciem sprzętu ciężkiego i środków 

chemicznych pamiętając, iż jest to niezbędny warunek skutecznego działania 

pododdziałów zwartych podczas nadchodzących Mistrzostw Europy. 
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Warto również przypomnieć, że podczas spotkania Komendant Główny Policji 

zobowiązał się do końca 2011 r. do przeanalizowania zgłoszonych problemów i 

przedstawienia konkretnych propozycji. Te same oczekiwania dotyczą ponadto kwestii 

poszczególnych OPP i SPPP, zgłaszanych Komendantowi Głównemu Policji w formie 

pisemnej za pośrednictwem Zarządu Głównego. 

Postulatem skierowanym przez przedstawicieli OPP i SPPP wprost do Zarządu Głównego 

NSZZ Policjantów jest dokonanie pewnej modyfikacji Zespołu Zarządu Głównego NSZZ 

Policjantów do spraw OPP i SPPP poprzez przekazanie kierownictwa tego zespołu 

Wiceprzewodniczącemu ZG podinsp. Andrzejowi Szaremu i rozszerzenie tego gremium o 

przewodniczących zarządów terenowych OPP i SPPP. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Szary jest osobą doskonale zorientowaną w pragmatyce 

służby naszego środowiska i ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołem ds. OPP i 

SPPP. Rozszerzenie gremium opiniotwórczego, którego koszty organizacyjne ponosiłyby 

poszczególne organizacje terenowe pozwoli na precyzyjniejsze formułowanie problemów i 

rozstrzygnięć. 
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