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Federacja
Zwj-4zków Zawodowych

SluÉb Mundurowych
Wo3 ewództwa Opolskíego

KOMTJNTKAT

W dniu 4 maja 2011 roku w siedzibie ZW NSZZ Policjantów w Opotu odbyto sie
spotkaoie pzedstawicieli organizacji aadqzkowych zrzeszonych w Federacji Zwiqzków
Zawodowych Stuib Mundurowych woj. opolskiego.

Podczas spotkania omówiom bie26e problemy w povczegotnych stuibach, oraz
oceniono stan üwaiqqrch w Warszawie rcgajacji komisji rz4doro - aMqzkovqEh.

Przvleto nétepuiee stanowiska:

1. Wobec ostatnich dektaracji strony rzqdoweiFZZ$I woj. opotskiego poPiera
zawieszenie rozmów pzez strone zwiqzkow4 w ramach komisji rzEdowo-
zwiq,zkowych, pracujqcych pr¿y opri¡cowywaniu zatoieri do nowei ustawy
emerytatnej. Uwa2amy za niedopuszczatne wprwradzenie pzez Rzqd
ndykatnych Ánian stanowiska w zakresie wydtu¿enia czasu stu2by do 25 tat,
oraz braku moitiwoici t4czenia ówiadcze¡i rentowych z emerytalnymi.

2. ZEdamy odstqpienia od róinicowania rownowainika za umundurowanie nateine
funkcjonariuszowi. Takie praktyki wprowadzajE zamies¿anie i ftustr:acjg wSrod
upnwnionych do otrzym¡nrania tego Éwiadczenia.

3. W petni popieramy prowadzonq przez f-szy OPP, SPPP akcje protestaryjna oraz
wnioskujemy o przytEczenie sie do tej akcji wszystklch funkcjonariuszy w celu
wskazania zateino5ci pornigdzy niskimi zarobkami funkcjonariuszy stuiqrych na
stanowi*ach wykonawcrych, a wvechpanujqcq w sluibach mundurowych
statystyke przekarywanq goteczenstwu jako,,poziom bezpieczeóstwa", a
majqc4jedynie wptyw na wysokoié nagród dta Naczetników i Komendantów.
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4. Równego traktowania ws4rstkich funkcjonariuvy sluib przy naticzaniu vrltstuSt
emerytatnej, obecnie zatrudnionych /zarówno po, jak i paed 1999 rokiem/,
zgodnie z obietnic4 Prezesa Rady Ministrów zawartA w pismach kierowanych do
funkcjonariuszy w ubiegtym roku pzed wyborami prerydenckimi.

5. Wprowadzenie zasady równoóci w komisjach zEdowo - zwiq¡kowych,
szczególnie w kontekÉcie prowadzonych tam gtocowari.

ó. Uzyskanie zgody Zarz4dów Gtównych na podpisanie ostatec¿nego porozumienia
w komisjach. .

7- W przypadku braku porozumienia w negocjacjach zedowo - zwiq¡kowych
wrywamy zwiqzki zrzes'¿one w Federacji do zorganizowania w dniu 1 tipca br.' 
ogótnopotskiej akcji protestacyjnej w Warszawie.

8. Wprowadzenie w trybie natychmiastowym d¿ialañ o charakterze informacyjnym,
majEcych za zadanie wyjaÉnienie spoteczeristwu cetu protestu i jego form.

Za Federacjg
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