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Pani 

Ewa Kopacz 

Prezes 

Rady IVIinistrow 
Szanowna Pani Premier! 

Wyst^pujgc w interesie funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych stuzb 
nnundurowych podlegtycti Ministrowi Spraw Wewn^trznych oraz Ministrowi 
Sprawiedliwosci, Miedzywojewodzki Komitet Protestacyjny Federacji Zwiqzkow 
Zawodowych Stuzb Mundurowych, powotany przez wojewodzkie organizacje 
zwigzkowe NSZZ Policjantow, NSZZ Funkcjonariuszy Strazy Granicznej, NSZZ 
Funkcjonariuszy i Pracownikow Wi^ziennictwa, Zwiqzek Zawodowy Strazakow 
„Florian" i NSZZ Pracownikow Pozarnictwa, zqda: 

1. zapewnienia w ustawie budzetowej na rok 2016 wystarczajqcych srodkow 
finansowych (cz^sci 42 - „sprawy wewn^trzne" i w cz^sci 37 -
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„sprawiedliwosc") na odmrozenie waloryzacji kwoty bazowej ksztattujqcej 
uposazenia funkcjonariuszy, na podwyzszenie tych uposazen na poziomie 
rekompensujqcym brak waloryzacji w latach 2009 - 2015, a takze na 
wdrozenie planow modernizacji w poszczegolnych stuzbach; 

2. podjQcia przez resort Spraw Wewn^trznych oraz resort Sprawiedliwosci 
inicjatywy legislacyjnej zmierzaj^cej do jak najszybszego: 

a) zapewnienia wszystkim funkcjonariuszom wynagrodzenia za 
ponadnormatywny czas stuzby na zasadach obowiqzuj^cych 
w Kodeksie Pracy, 

b) zapewnienia funkcjonariuszom rekompensaty pieni^znej za czas 
stuzby petnionej w porze nocnej, w niedziele, swi^ta i dni ustawowo 
wolne od pracy na zasadach obowiqzuj^cych w Kodeksie pracy, 

c) wprowadzenia do pragmatyki stuzby przepisow antymobbingowych, 
d) wprowadzenia dia funkcjonariuszy korzystajqcych ze zwolnien 

lekarskich okresu ochronnego, umozliwiajqcego zachowanie prawa 
do 100% uposazenia, na wzor rozwi^zari, z ktorych korzystaj^ 
funkcjonariusze i zotnierze z krajow Unii Europejskiej; 

3. likwidacji sztucznie utrzymywanych wakatow; 

4. poprawy bezpieczehstwa funkcjonariuszy poprzez usprawnienie systemu 
opieki zdrowotnej oferowanej przez placowki podlegte resortowi Spraw 
WewnQtrznych; 

5. dostosowania programow szkolenia i doskonalenia zawodowego 
funkcjonariuszy do biez^cych potrzeb stuzby; 

6. opracowania i wdrozenia programow spoteczno-edukacyjnych przeciwko 
agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujqcych prawo. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wieloletnie zaniedbania w naktadach na bezpieczenstwo, post^puj^ce 
zubozenie wsrod funkcjonariuszy i ich rodzin, ograniczanie praw pracowniczych oraz 
obojQtnosc Rz^du wobec problemow majqcych podtoze ekonomiczne zmuszajq nas 
do wyjscia na uWcq. 

Chcemy gtosno i stanowczo powiedziec, ze polscy policjanci, strazacy, 
straznicy graniczni i funkcjonariusze wiQziennictwa nie zgromadzili s'lq tu po to, zeby 
chronic wtasne przywileje i zqdac podwyzek, ale po to, aby walczyc o zagrozone 
bezpieczenstwo: walczyc z biedq wszechobecn^ w rodzinach funkcjonariuszy, prosic 
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o urealnienie naktadow na funkcjonowanie stuzb mundurowych, o likwidacji 
wakatow, o szkolenia, o uzdrowienie chorego systemu opieki zdrowotnej, upomniec 
si^ o minimum praw pracowniczych takich jak prawo do wynagrodzenia za 
nadgodziny, za stuzby w porze nocnej czy dni ustawowo wolne od pracy. 

Chcemy poskarzyc si^ spoteczenstwu, ze polski Rzqd zapomniat o 
mundurowych. Zapomniat o tych, ktorzy 24 godziny na dob^ stojq na bacznosc i 
narazaj^ swoje zycie i zdrowie po to, zeby wszyscy w tym kraju mogli czuc s'lq 
bezpiecznie. 

Od szesciu juz lat uposazenia funkcjonariuszy pozostaj^ zamrozone a budzety 
poszczegolnych stuzb mundurowych tak ŝ  konstruowane, ze funkcjonariusze muszq 
sktadac si^ juz nie tyIko na papier i tusz do drukarek, ale nawet na paliwo czy cz^sci 
zamienne do zdezolowanych samochodow. Funkcjonariusze ptacg za to wszystko 
ponadnormatywny stuzby. Sztucznie utrzymywane wakaty staty si^ bowiem recepty 
na niedoszacowany budzet. Rzyd ch^tnie si^ga po pieniydze z wakatow, bo 
funkcjonariuszom nie musi ptacic za nadgodziny. W ten oto sposob zmusza si^ nas 
do tatania pot^znej dziury budzetowej, nie troszczyc s\q o to , ze pieniydze na paliwo, 
czQSci zamienne do pojazdow, albo na niektore swiadczenia ustawowe kohczy siQ juz 
w pierwszej potowie roku. 

Inwestycje z prawdziwego zdarzenia, konieczne remonty obiektow, aby 
dostosowac warunki socjalne do wymogow chociazby Pahstwowej Inspekcji 
Sanitarnej, podlegajycej resortom Spraw Wewn^trznych oraz Sprawiedliwosci, to 
zadania, nad ktorymi od wielu lat nikt s\q powaznie nie zastanawia, bo po prostu nie 
ma na to pieni^dzy. Okazuje siQ, ze nie ma nawet takich planow! 

To paranoja, ze funkcjonariusze zmuszeni sy przekonywac swoich ministrow 
do opracowania i wdrozenia planow modernizacji stuzb mundurowych. Przeciez 
takich ministrow z rownym powodzeniem mogy zastypic rzecznicy prasowi, ktorzy w 
kazdej sytuacji opowiadajy, ze jest swietnie - ze stuzba w formacjach mundurowy 
pod wzgJQdem stabilnosci finansowych i statusu prawnego nie ma sobie rownych, 
kandydaci walq do niej drzwiami i oknami a opowiesci o ktopotach budzetowych, to 
zarzuty wykrzykiwane przez sfrustrowanych populistow. 

Owszem, stuzba w formacjach mundurowych moze wydawac si^ atrakcyjna, 
ale tyIko dIa mtodych idealistow, ktorzy swoje wyobrazenia o tej profesji ksztattujq 
na bazie serial! o dzielnych policjantach czy ofiarnych strazakach. Po zatozeniu 
munduru szybko okazuje si^ jednak, ze to co pokazujy seriale i opowiada Pani 
Rzecznik MSW, niewiele ma wspolnego z rzeczywistosciy. 
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Ministerstwo Sprawiedliwosci, ktoremu podlega Stuzba Wi^zienna nie chwali 
s\q na przyktad tym, ze Panstwo Polskie nie szcz^dzi pieni^dzy na osadzonycti, 
zapewniajycy im takie warunki i opiek^ zdrowotna, o ktorej zwykty Kowalski moze 
tyIko pomarzyc. Budzety na funkcjonowanie jednostek penitencjarnych wyglgdajy 
wiec catkiem pokazne z tym ze niewiele z tego pozostaje na funkcjonariuszy Stuzby 
WiQziennej. Mato kto zdaje sobie spraw^, ze przeci^tny „Pan Osadzony" odbywa 
kar^ w duzo lepszych warunkach niz „klawisz", ktory czuwa nad jego 
bezpieczeristwem. 

Mozna SIQ wi^c zgodzic z twierdzeniem, ze stuzba gwarantuje pewien poziom 
stabilizacji, ale tyIko wowczas kiedy przyrownamy jy do umow smieciowych. 
Poniewaz pod wzgl^dem zdolnosci kredytowej wyliczanej przez banki dIa 
funkcjonariuszy i ich rodzin, roznice wydajq s\q nieistotne. Na uzyskanie kredytu 
hipotecznego funkcjonariusze z pierwszej linii maj^ takie same szanse, jak osoby 
zatrudnione na tzw. „smieci6wkach". A kiedy jeszcze zwrocimy uwag^ na zmuszanie 
funkcjonariuszy do swiadczenie stuzby ponad norm^, bez koniecznosci zaptaty za 
nadgodziny, roznice zacierajq si^ jeszcze bardziej. 

Zapytajmy siQ polskiego spoteczenstwa: 

Kto w tym kraju powinien si^ wstydzic, ze mundurowi wychodzq na uWcq i protestuj^ 
zamiast tych ulic pilnowac? 

Czy to powazne, zeby panstwo ptacito odszkodowania przest^pcom za proby 
samobojcze, samouszkodzenia, niewygody w zaktadach karnych? 

Czy to powazne, zeby funkcjonariusze sami musieli s\q upominac o odpowiedni 
poziom szkolenia, zeby nie narazac s\q na posmiewisko spoteczehstwa i w sposob 
profesjonalny przeciwdziatac zagrozeniom zamiast takie zagrozenie samemu 
stwarzac? 

Czy odpowiedzialny Rz^d i kompetentni ministrowie nie powinni wiedziec, ze 
bezpieczenstwo pahstwa stanowi si^ nie tyIko na granicach panstwa ale takze 
wewn^trz kraju? 

Kto powinien walczyc o prawdziwy program modernizacji stuzb mundurowych: sami 
funkcjonariusze czy moze ministrowie, ktorzy przed spoteczehstwem i Konstytucj^ 
ponosz^ odpowiedzialnosc za sprawnie dziataj^ce stuzby wewn^trzne i biorq za to 
niemate pieniqdze? 

DIaczego Pani Minister Spraw Wewn^trznych oraz Pan Minister Sprawiedliwosci 
milczg i nie chcq odpowiedziec na kilka prostych pytan postawionych w Petycji 
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skierowanej do nich 28 kwietnia? Czy to aby nie arogancja przeszkadza im w 
wypowiedzeniu s\q na temat bezpieczehstwa wewn^trznego i zwiqzanych z nim 
planow budzetowych? 

A moze brak perspektywicznych planow rozwoju w tak waznej dziedzinie zycia 
publicznego, jakim jest bezpieczenstwo wewn^trzne to sprawa zbyt banalna, aby 
Rzgd zaprzqtat sobie ni^ gtowQ? A moze po prostu koniecznosc wyci^gni^cia stuzb 
mundurowych z zapasci finansowej i stagnacji nie jest zadaniem az tak waznym z 
punktu widzenia bezpieczehstwa wewn^trznego? 

Od spoteczehstwa i od rz^dz^cych chcemy doczekac si^ odpowiedzi czy 
sprawiedliwosc spoteczna rzeczywiscie wymaga tego, zeby z funkcjonariuszy robic 
obywateli drugiej - a pod wieloma wzgl^dami - nawet trzeciej kategorii? Czy 
sytuacja w naszym kraju jest na tyle dramatyczna, zeby godzic si^ na wyzyskiwanie 
pracy od funkcjonariuszy. Zeby pod pozorem zadoscuczynienia zasadom 
sprawiedliwosci spotecznej zmieniac funkcjonariuszom tyIko te przepisy, ktore sq nie 
korzystne, zapominaj^c o catej masie korzystnych rozwiqzah wynikaj^cych z prawa 
pracy? 

Czym bowiem, jak nie zwyczajnym wyzyskiem jest zmuszanie funkcjonariuszy 
do ponadnormatywnej stuzby, nie ptacic im za to, kiedy w Kodeksie pracy ta kwestia 
nie wywotuje zadnych kontrowersji ani ze strony pracodawcow, ani tez ze strony 
Rzqdu? DIaczego w stuzbach mundurowych sztucznie utrzymywane sq wakaty, 
podczas gdy nawet nominalna liczebnosc funkcjonariuszy (przyktad policjantow 
opisywany niedawno w jednym z ogolnopolskich dziennikow) w przeliczeniu na 100 
tys. mieszkahcow jest najnizsza sposrod krajow Unii Europejskiej. Statystyki nie 
wskazujq raczej na to, abysmy byli najbezpieczniejszym krajem Unii i mogli sobie 
snuc plany na temat zmniejszenia zatrudnienia w stuzbach porzqdku i 
bezpieczehstwa publicznego. 

Si^gnijmy tez do statystyk dotyczqcych liczby funkcjonariuszy Stuzby 
Wi^ziennej w odniesieniu do liczby osadzonych i porownajmy to do standardow 
obowi^zujqcych w innych cywilizowanych krajach. Zastanowmy si^ nad strazakami, 
ktorzy juz dawno przestali bye zwyktymi sikawkowymi i odpowiadajg nie tyIko za 
bezpieczehstwo przeciwpozarowe, ale rowniez za szeroko rozumiane ratownictwo, i 
to we wszystkich obszarach, gdzie dochodzi do jakichkolwiek zagrozeh - od 
ratowania kotka uwi^zionego na drzewie po walk^ ze skutkami zywiotow i stanow 
nadzwyczajnych. Czy Rz^d zdaje sobie sprawQ z jakimi wyzwaniami i trudnosciami 
muszq walczyc funkcjonariusze Strazy Granicznej, aby pahstwo nasze mogto cieszyc 
si^ dobrq opiniq w strefie Schengen? 
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Pozostawione bez odpowiedzi pytania pokazujq w jakim kraju zyjemy i kto 
nami rzqdzi. Funkcjonariusze dziwiq si^ jak mozna szczycic si^ wzrostem 
gospodarczym, spadaj^cym bezrobociem, rosngcq sredni^ ptac^, malejqcym 
deficytem budzetowym, zniesieniem rezimu wynikajgcego z mechanizmu 
nadmiernego deficytu budzetowego i rownoczesnie tak cynicznie wyzyskiwac 
funkcjonariuszy. 

Trzeba jasno i stanowczo powiedziec: nie przyszlismy tutaj po podwyzki, 
przygnata nas tu bieda i uzasadnione obawy o sprawnosc funkcjonowania stuzb 
mundurowych. Jezeli Rz^d uwaza, ze jest inaczej, musi stwierdzic, ze 2,5 tys. zt., to 
uposazenie godne poswi^cenia i zagrozen, na jakie narazeni sq funkcjonariusze! 

Musi stwierdzic, ze rota slubowania - przez tak wielu wypetniona do samego 
kohca - tyle wtasnie kosztuje! 

Musi stwierdzic, ze 2,5 tys. zt. wystarczy, zeby spoteczeristwo miato gwarancje 
niezaleznosci i profesjonalizmu funkcjonariuszy czuwajqcych nad ich 
bezpieczenstwem! 

Jezeli zwi^zki zawodowe dziatajqce w stuzbach mundurowych mylq s\q w 
swych ocenach, Rzqd musi otwarcie powiedziec spoteczenstwu, ze zmuszanie 
funkcjonariuszy do ponadnormatywnej stuzby, gigantyczna liczba generowanych 
nadgodzin, za ktore oczywiscie nie trzeba ptacic, to normalna sytuacja! 

Rz^d musi przekonac wszystkich, ze wysokosc srodkow przeznaczanych na 
funkcjonowanie stuzb mundurowych odpowiada potrzebom i gwarantuje sprawne 
funkcjonowanie i rozwoj tych formacji, ze srodki wakatowe, ktore przeznacza si^ na 
biez^ce wydatki rzeczowe stanowiq naturalna regut^ finansow publicznych! 

Ze sypi^cy si^ tabor samochodowy oraz zenuj^co niski poziom inwestycji i 
remontow, dzi^ki ktoremu oddanie do uzytku jakiegos komisariatu urasta do rangi 
swi^ta o zasiQgu wojewodzkim, to przejaw dbatosci o sprawnosc systemu 
bezpieczehstwa! 

Rzqd musi przekonac spoteczenstwo, ze skracany, odchudzany i 
niedoinwestowany system ksztatcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, 
odpowiada biezqcym potrzebom i zapewnia spoteczenstwu poczucie 
bezpieczenstwa! 

Rzqd musi nas przekonac, ze agresja wobec funkcjonariuszy egzekwujqcych 
prawo, to zjawisko, ktoremu mozna przygl^dac siQ z zatozonymi r^koma! 
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Rzqd musi nas przekonac, ze system opieki zdrowotnej, w ktorym ranny 
funkcjonariusz, rekonwalescencje musi zaiatwiac na wfasnq r^k^ w sytuacji gdy 
resort Spraw Wewn^trznych posiada siec placowek zdrowotnych, mozna nazwac 
sprawnym systemem! 

Zastanowmy si^ przez chwile, z ktorym wyzwaniem Rzqdowi b^dzie tatwiej si^ 
uporac: z udawaniem przed spoteczenstwem, ze stuzby mundurowe, to kraina 
miekiem i miodem ptynqca, wobec czego plany modernizacji i dodatkowe naktady 
nie sq potrzebne, czy tez zwroci uwage na skrzeczqcq rzeczywistosc i na powaznie 
wezmie si^ za reperowanie tej chorej sytuacji? 

Wieloletnie zaniedbania w tych wszystkich obszarach swiadczq o 
lekcewaz^cym stosunku organow panstwa do tysi^cy polskich policjantow, 
strazakow, pogranicznikow i funkcjonariuszy wi^ziennictwa. Zwiqzki zawodowe 
reprezentujqce funkcjonariuszy od wielu lat bij^ na alarm i zqdaj^ poprawy 
pogarszajqcej si^ sytuacji. Zamiast rzeczywistej troski z ust politykow 
reprezentujqcych Rzgd padaj^ zobowiqzania i obietnice, w wielu przypadkach nie 
maj^ce zadnego pokrycia w konkretnych dziataniach. Dobrym tego przyktadem jest 
waloryzacja naszych uposazen, gdzie rok 2015 miat przyniesc trzystuztotowa 
regulacje a skohczyto sie obietnicach. 

DIaczego tak trudno uswiadomic rz^dzgcym, ze prawdziwa troska o 
bezpieczehstwo wymaga od organow pahstwa powaznego traktowania. Ze 
funkcjonariusze zastugujq na to, aby prawo traktowato ich w sposob adekwatny do 
zagrozeh, ktore niesie za sobq codzienna, ofiarna stuzba. 

Zyjemy przeciez w spoteczehstwie, ktore niezaleznie od tego czy demonstruje 
swoje niezadowolenie, czy tez radosc z sukcesow sportowych, wymaga od 
funkcjonariuszy ogromnych wysitkow, aby zapewnic odpowiedni poziom 
bezpieczehstwa. Czy musimy przypominac, jakie obowiqzki ci^z^ na policjantach, 
strazakach, straznikach granicznych i funkcjonariuszach stuzby wi^ziennej. Czyz nie 
sq to zawody nios^ce za sobq szczegolny rodzaj ryzyka? Ryzyka, ktore nie tyIko w 
teorii, ale i w dramatycznych statystykach jaskrawo odroznia stuzbe funkcjonariuszy 
od kazdego innego zawodu w cywilu? 

W demokratycznym pahstwie prawa, ktorego konstytucyjnym zadaniem jest 
urzeczywistnianie zasad sprawiedliwosci spotecznej, nie moze zdarzyc sie nic 
gorszego, jak brak zaufania funkcjonariuszy do organow tego pahstwa. 

Nie widzimy powodow, dIa ktorych nasze zqdania miatyby bye w dalszym 
ciggu lekcewazone. Kryzys finansow publicznych przestat bye juz uzasadnieniem do 
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kontynuowania polityki zaciskania pasa kosztem funkcjonariuszy i kosztem 
bezpieczehstwa. 

Wskazniki makroekonomiczne i przedwyborczy optymizm Rz^du przy 
konstruowaniu przysztorocznego budzetu potwierdzaj^, ze ten problem Pahstwo 
Polskie ma juz na szcz^scie za sobq. Zbyt dtugo srodowisko stuzb mundurowych 
pokornie czekato na spetnienie obietnic. Kazdy kolejny rok oczekiwan powodovyat 
pogt^bianie si^ problemow, przy czym nie wszystkie grupy zawodowe musiaty 
ponosic tak drastyczne konsekwencje jak funkcjonariusze. Wynagrodzenia sporej 
grupy pracownikow sfery budzetowej nie musiaty przynajmniej ulegac degradacji na 
skutek zamrozenia waloryzacji. 

W chwili obecnej nie mamy juz wyboru, zmuszeni jestesmy stanowczo 
zaprotestowac i zaz^dac spetnienia wymienionych postulatow. TyIko zwi^kszenie 
naktadow w przysztorocznym budzecie przekona nas do tego, ze Rzqd ma 
rzeczywist^ WOIQ rozwi^zania nawarstwiajqcych si^ problemow. 

Mamy ogromny zai, ze w parze z zagrozeniami wynlkajqcymi ze stuzby nie 
idzie szacunek do munduru. Zle, jezeli ofiarnosci towarzyszqcej stuzbie nie zauwazajq 
obywatele, jeszcze gorzej jak swiadomie ignorujq jg politycy sprawujqcy wtadzQ. 
Konsekwencje takiej wtasnie postawy ŝ  trwaj^ce od wielu lat reformy, ktore pod 
hastem sprawiedliwosci spotecznej maj^ zblizac systemy obowiqzujqce w stuzbach 
mundurowych do systemow powszechnych. 

Tyle ze - jak juz wspomnielismy - idee towarzyszqce zmianom, na gruncie 
konkretnych rozwi^zaniach prawnych, nie wiele majg wspolnego z owq 
sprawiedliwosci^ spotecznq. Ostatni przyktad nowelizacji przepisow dotyczqcych 
absencji chorobowej funkcjonariuszy, wprowadzit do pragmatyki stuzby wytqcznie 
rozwiqzania niekorzystne, pomijaj^c cat^ masQ uregulowah zawartych w Kodeksie 
pracy, o ktorych funkcjonariusze mog^ sobie tyIko pomarzyc, a ktore bez problemu 
mogtyby funkcjonowac w systemach mundurowych. Mowa tu m.in. o wspominanym 
wielokrotnie wynagrodzeniu za ponadnormatywny czas stuzby albo gratyfikacji 
finansowej za stuzby w porze nocnej, niedziele, swi^ta i dni ustawowo wolne od 
pracy. 

Chociaz roznice mozna by jeszcze dtugo wymieniac, politycy o etosie stuzby 
pami^taje tyIko na pogrzebach funkcjonariuszy polegtych w stuzbie albo przy okazji 
uroczystosci poswi^conych formacjom mundurowym. Sprawiedliwosc spoteczna 
oznaczajgca przyznanie grupom zawodowym tego, co z tytutu wktadu pracy, zastug i 
zagrozeh stusznie im si^ nalezy, w przypadku funkcjonariuszy to niestety hasto nie 
majgce zadnego pokrycia w rzeczywistym postQpowaniu osob sprawujqcych wtadzQ. 
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Funkcjonariusze wstydzq si^ wychodzic na ulic^ i prosic o cos, co w kazdym 
cywilizowanym kraju powinno bye im zagwarantowane. 

Raz jeszcze podkreslamy, ze prosz^c o odmrozenie uposazen i o ich 
waloryzacje nie upominamy s\q o podwyzki. Szescioletni juz okres zamrozenia 
naszych uposazen spowodowal spadek ich realnej wartosci o ponad 15%. Liczymy na 
ich rekompensaty oraz na to, zeby nie ulegaty dalszej dewaluacji. W roku 2012 
objeta nas trzystuztotowa regulacja, ale nawet w polowie nie pokrylam ona tego, co 
przez te lata pozaria inflacja. 

Z^damy zwiykszenia naktadow w przysztorocznym budzecie i traktujemy ten 
postulat jako warunekgotowosci Rz^du do rzeczywistego rozwigzywania problemow 
wystypuj^cych w stuzbach mundurowych. Panstwo powinno siy wstydzic z powodu 
stanu taboru samochodowego oraz infrastruktury obiektow, w tym takze tych, ktore 
moge bye wykorzystywane do doskonalenia zawodowego w terenie. 

W niektorych formacjach problem ten stat s\q na tyle nabrzmiaty, ze juz w 11 
kwartale skonczyty siy srodki na paliwo, na czysci zamienne dIa wyeksploatowanych 
samochodow i na niektore swiadczenia ustawowe dIa funkcjonariuszy. Regutq 
finansow publicznych stato siy wyrownywanie rozmaitych niedomagah finansowych 
przy pomocy wakatow, czyli jak zwykle kosztem funkcjonariuszy. Procederowi temu 
sprzyja brak rozwiqzah pozwalajqcych na zaptaty za piytrzqce siy nadgodziny. 

Nieufnosc srodowiska stuzb mundurowych do sktadanych przez Rzqd obietnic, 
bqdz tez takich inicjatyw, jak zamiar powotania przez Pani^ Minister Spraw 
Wewnytrznych Forum Dialogu Spotecznego, ma swoje gtybokie uzasadnienie. 

Codzienna rzeczywistosc pokazuje, ze nawet najwazniejsi politycy w naszym 
kraju nie muszq dotrzymywac publicznie sktadanych obietnic, bo nie rodzi to 
zadnych konsekwencji. Caty czas w pamiyci mamy obietnicy dan^ nam przez 
Premiera Donalda Tuska, ktory wygtaszaj^c w Sejmie expose Rzqdu na otwarcie 
obecnej kadencji zwrocit uwagy na trudng sytuacjy w stuzbach mundurowych i 
obiecat nam podwyzki. Chociaz od tamtego czasu sytuacja ekonomiczna w kraju 
ulegta znaczqcej poprawie, czas zweryfikowat jego obietnice i wychodzi na to, ze 
nawet o waloryzacjy zmuszeni jestesmy upominac s\q w sposob urqgajqcy godnosci 
munduru. 

Nie potrzeba nam niekonczqcych s\q jatowych dyskusji o problemach, ktore od 
lat pozostaje niezatatwione, dziyki czemu spowszedniaty nie tyIko w srodowisku 
stuzb mundurowych, ale rowniez wsrod osob rzqdzgcych tym krajem. Zwi^zki 
zawodowe nie powinny przekonywac Rzqdu w taki wtasnie sposob, ale i Rzqd nie 
powinien zaklinac rzeczywistosci. 
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Stuzbom mundurowym potrzebne konkretne decyzje - projekt budzetu 
zabezpieczajqcy srodki na odmrozenie i waloryzacjy uposazen oraz na modernizacjy 
stuzb mundurowycti, na uczciwe wynagrodzenie za stuzby petnionq w nocy i w 
swiyta oraz na wynagrodzenie za stuzby ponadnormatywne. 

Nie zgadzamy siy, aby niedobory finansowe w budzetacti poszczegolnycti 
formacji mundurowych byty w dalszym ci^gu tatane srodkami ze sztucznie 
utrzymywanych wakatow. 

Proceder ten zaczqt odbija siy na zdrowiu przeci^zonych obowiqzkami 
stuzbowymi funkcjonariuszy. TyIko poprzez likwidacjy sztucznie utrzymywanych 
wakatow i wyprowadzenie wynagrodzenia finansowego za ponadnormatywny czas 
stuzby, Rzqd moze wyeliminowac zjawisko wyzysku pracy. 
Cywilizowane panstwa uporaty siy z tego typu problemami juz na pocz^tku XX 
wieku, polskie stuzby mundurowe z przejawami feudalizmu muszq walczyc w XXI w. 
Nie zwiqzki zawodowe a konstytucyjni szefowie resortow Spraw Wewnytrznych i 
Sprawiedliwosci powinni dbac o wtasciwy poziom finansowania podlegtych im stuzb, 
rowniez o konieczne inwestycje stuzqce sprawnej realizacji zadah natozonych przez 
ustawy. 

Bior^c pod uwagQ kalendarz prac Rzqdu nad przysztorocznym projektem 
ustawy budzetowej oraz dalsze plany protestacyjne liczymy, ze Pani premier 
udzieli nam odpowiedzi na postulaty w terminie do 25 czerwca 2015 r. 

W imieniu Mi^dzywojewodzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Zwiqzkow 
Zawodowych Sfuz Mundurowych: \ 

Warminsko-Mazurska FZZ SM 

Wielkopolska FZZ SM 

Lubuska FZZ SM 

todzka FZZ SM 

ZW NSZZ P woj. kujawsko- pomorskiego -

Dolnoslqska FZZ SM 

Mazowiecka FZZ SM 

Matopolska FZZ SM 
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