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KOMUNIKAT 

            

 W  dniu 26 kwietnia 2011 roku w Kłodzku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji 
zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa dolnośląskiego przy udziale 
: 

 Piotr Malon – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego 

 Aleksander Wesołowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków 

„„FLORIAN” 

 Wojciech Mikusek – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego  Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy 

Sudeckim Oddziale SG w Kłodzku  

 Maciej Ziała – Przewodniczący Zarządu Uczelnianego  Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej OSS w Lubaniu  

 Wiesław Zwiefka – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

we Wrocławiu 

 Podczas spotkania omówiono bieżące problemy służb mundurowych oraz przyjęto stanowisko  Federacji 

w niżej wymienionych kwestiach  :  

 

1. FZZSM woj. dolnośląskiego popiera zawieszenie rozmów przez stronę związkową w ramach 
wspólnej komisji rządowo-związkowej przy opracowywaniu założeń nowej ustawy emerytalnej dla 
służb mundurowych – niedopuszczalnym jest wprowadzenie do rozmów przez stronę rządowa 
radykalnych zmian dot.  wypracowanych wcześniej w podkomisjach stanowisk zwłaszcza w zakresie 
wydłużenia okresu służby z 20 na 25 lat oraz braku możliwości łączenia świadczeń rentowych z 
emerytalnym. Ponadto żądamy zniesienia proponowanej granicy nabycia praw do świadczenia 
emerytalnego na poziomie 50 lat , a obecnie forsowanych przez stroną rządową 55 lat. W przypadku 
podtrzymania przez stronę rządową swojego stanowiska żądamy od przedstawicieli FZZSM 
zerwania prowadzonych rozmów i pozostania przy obecnie obowiązujących przepisach 
emerytalnych dla wszystkich służb mundurowych. 

2. FZZSM woj. dolnośląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaliczkowego potrącania kwot 
należnych z równoważnika mundurowego na poczet przyszłego zaopatrzenia w sorty mundurowe 

mailto:zwnszzpwroclaw@o2.pl


oraz zróżnicowania kwot należnych co traktujemy jako dyskryminację funkcjonariuszy 
poszczególnych pionów. 

3. FZZSM woj dolnośląskiego popiera akcję protestacyjną OPP i SPPP oraz wnioskuje o przyłączenia 
się do akcji wszystkich pozostałych formacji Policji w celu wskazania bezpośredniej zależności 
pomiędzy niskimi zarobkami funkcjonariuszy i narastającym niezadowoleniem  a wszech panującą w 
służbach mundurowych statyką przekazywaną społeczeństwu jako „ rzekomy poziom 
bezpieczeństwa” a mającą jedynie przełożenie na wysokość premii dla naczelników i komendantów. 

4. W przypadku braku realizacji naszych postulatów wnioskujemy o rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej służb mundurowych z terminem głównej akcji w formie demonstracji w Warszawie w 
dniu 1 lipca 2011 roku ,a więc na dzień rozpoczęcia naszej prezydentury w EU. 

5. FZZSM wprowadza działania o charakterze akcji informacyjnej  o celu protestu i jego formie z 
ukierunkowaniem na całe środowisko zawodowe służb mundurowych, parlamentarzystów oraz 
media. 

6. FZZSM woj. dolnośląskiego żąda  równego traktowania wszystkich funkcjonariuszy służb 
mundurowych przy naliczaniu  wysługi emerytalnej a przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 
roku tzw. ubruttowionych. Zobowiązuje tym samym centralę FZZSM do podjęcia wszelkich kroków 
prawnych celem realizacji tego postulatu. 

7. Wnioskujemy o wyłączenie z negocjacji i rozmów w podkomisjach przedstawicieli związku 
zawodowego pracowników Policji z uwagi na sprzeczność interesów.  

8. W związku z zauważalną dysproporcją w składach osobowych podkomisji (zespołów) żądamy 
wprowadzenia reguły równości ilościowego udziału przedstawicieli stron przy prowadzonych 
negocjacjach.  

9. FZZSM woj. dolnośląskiego w celu wzmocnienia naszego stanowiska   składa wniosek o rozważenie 
włączenia do naszych struktur Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.  

10. W przypadku wypracowania jakiegokolwiek stanowiska przez podzespoły negocjacyjne 
zmierzającego do podpisania porozumienia na szczeblu zespołu głównego żądamy uzyskania przez 
negocjatorów strony związkowej zgody we własnych Zarządach Głównych i KKW na podpisanie 
przedmiotowego porozumienia. 

 

 

  

 Stanowisko zostaje przesłane do wszystkich central związkowych .  

 

         Za Federację 

                        

 


