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Pan 
Grzegorz SCHETYNA 

Wicepremier 
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Szanowny Panie Premierze 

W trakcie dokonywania kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy 

służb publicznych w formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wielokrotnie byli 

informowani o dysproporcjach płacowych pomiędzy pracownikami cywilnymi 

zatrudnionymi na takich samych stanowiskach, co funkcjonariusze mundurowi. 

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA przy 

Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej poinformował, iż średnie zarobki pracowników 

cywilnych wahają się w granicach 38% w porównaniu ze średnim uposażeniem 

funkcjonariuszy. W ocenie Rzecznika tak duża różnica za wykonywanie tej samej pracy, 

pomimo odmiennego charakteru stosunku pracy od stosunku służbowego, nie powinna mieć 

miejsca. Dysproporcja ta według Przewodniczącego powinna wynosić 60% średniego 

uposażenia funkcjonariuszy. Na dowód tego Przewodniczący przedstawił kopię dezyderatu 

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych uchwalonego na posiedzeniu w dniu 

23.07.2008 r., z którego wynika, że Komisja z niepokojem stwierdziła, iż składane od wielu 

lat związkom zawodowym obietnice i deklaracje zwiększenia średniego wynagrodzenia 

do poziomu 60% uposażeń funkcjonariuszy, nie zostały zrealizowane. Problem niskich 

zarobków na takich samych stanowiskach pracowników cywilnych w porównaniu 
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z funkcjonariuszami mundurowymi był sygnalizowany również w jednostkach Policji 

i Państwowej Straży Pożarnej. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. - Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 

147 z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Premiera o wskazanie średnich zarobków 

pracowników cywilnych zatrudnionych w poszczególnych służbach MSWiA oraz ich 

stosunku procentowego w porównaniu funkcjonariuszami publicznymi, którzy 

na równorzędnych stanowiskach wykonują takie same zadania. Będę wdzięczny przesłanie 

oczekiwanych informacji i za przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


