
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 

Infolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

www.rpo.gov.pl 

R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 WZF.801.8.2015.TO 

 

 

 

 

 

uprzejmie informuję, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone było 

postępowanie wyjaśniające, na podstawie wniosków kilkudziesięciu pracowników 

cywilnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji  

(LK KWP/KSP). Wskazywali oni na nierówne traktowanie w zatrudnieniu  

w poszczególnych LK KWP/KSP oraz na konieczność wyodrębnienia stanowiska biegłego 

w strukturze służby cywilnej jako samodzielnego stanowiska z kwalifikacjami według 

odrębnych przepisów. 

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 14 września 2015 r. wystąpił  

w tej sprawie (III.801.5.2015.TO) do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zbadanie 

przedstawionych problemów. W odpowiedzi z dnia 14 października br. (Grz-10199/2015) 

Komendant Główny Policji wskazał m.in., że wprowadzenie stanowiska biegłego nie 

gwarantuje zainteresowanym satysfakcjonujących warunków finansowych. System 

Warszawa, 8 stycznia 2016 r. 

 

Pan 

Mariusz BŁASZCZAK 

 

Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 
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wynagradzania pracowników korpusu służby cywilnej jest na tyle elastyczny
1
,  

że w połączeniu z systemem wartościowania stanowisk pozwala na ocenę relatywnej 

wartości poszczególnych stanowisk w obrębie każdej KWP/KSP. 

Różnice w pragmatykach służbowych policjantów, członków korpusu służby 

cywilnej oraz tzw. pracowników bezmnożnikowych implikują odrębny reżim prawny dla 

każdej z tych grup. Wskazać jednak należy, że aktualnie istniejący system wynagradzania 

nie spełnia oczekiwań cywilnej części środowiska LK KWP/KSP. Świadczy o tym ilość
2
 

oraz charakter skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyjęty sposób 

poprawy sytuacji materialno-bytowej tej grupy zawodowej, polegający na stosowaniu 

obowiązujących przepisów czy ich zmianie, z punktu widzenia oczekiwań wnioskodawców, 

nie ma istotnego znaczenia. Istotne jest, aby podejmowane przez uprawnione organy 

działania odniosły pozytywny skutek.   

Dodatkowo z udzielonej odpowiedzi wynika, że „(…) w stosunku do członków 

korpusu służby cywilnej procedowany był projekt rozporządzenia regulującego tryb  

i warunki przyznawania urlopów dodatkowych, jednakże podczas posiedzenia Stałego 

Komitetu Rady Ministrów w dniu 13 listopada 2014 r. podjęto decyzję o nieuwzględnieniu 

tej inicjatywy”. 

Wydaje się, że przyjęta formuła zatrudnienia, przy jednakowym zagrożeniu dla 

zdrowia pracowników czy funkcjonariuszy nie powinna determinować możliwości 

skorzystania z prawa do dodatkowego urlopu. Cechą wspólną (relewantną) jest w takich 

okolicznościach konieczność pracy/służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia, która jest 

jednakowa dla funkcjonariuszy i pracowników. Pragnę przy tym zaznaczyć, iż prawo  

do dodatkowego urlopu z tytułu pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia 

powinno przysługiwać osobom spełniającym określone przepisami wymagania (m.in.  

w zakresie czasu, miejsca, okoliczności, dostępności środków zabezpieczających).  
                                                           
1
 1.0-4.0 mnożnik kwoty bazowej na stanowisku samodzielnym, 0.8-3.0 na stanowisku specjalistycznym, zgodnie  

z załącznikiem Nr 2 (III. Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia 

zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom 

administracji rządowej oraz w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk 

urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników  

do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 

członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 211 poz. 1630 ze zm.). 
2
 45 wniosków pracowników cywilnych LK KWP/KSP. 
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Działając na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) przedstawiam problemy poruszone przez 

pracowników cywilnych LK KWP/KSP, wyrażając nadzieję, że podjęte przez Pana Ministra 

działania przyczynią się do ich wyjaśnienia i rozwiązania.  

Będę wdzięczny Panu Ministrowi za poinformowanie mnie o zajętym stanowisku. 

 

 Podpis na oryginale 


