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Oświadczenie 
 

 Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych 
 
           Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dużym 
zainteresowaniem śledzi wydarzenia polityczne ostatnich dni i z aprobatą 
przyjmuje oświadczenia Pana Premiera Donalda Tuska, składane w trakcie 
publicznych wystąpień , że porozumienie zawarte pomiędzy Rządem, 
 a reprezentacją związkową służb mundurowych ma pełną moc 
obowiązywania i będzie w całości respektowane podczas prac nad 
projektem przyszłej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb 
mundurowych. 
          Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych żywi nadzieję, 
że w przyszłych priorytetach działania Rządu nie zostaną pominięte kwestie 
wdrożenia działań modernizacyjnych w Policji i  pozostałych służbach. 
Oczekujemy uruchomienia już w 2012 roku środków finansowych na 
wzrost uposażeń funkcjonariuszy oraz żołnierzy, co powinno znaleźć swoje 
odzwierciedlenie poprzez złożenie  do Sejmu RP rządowego projektu 
ustawy o modernizacji Policji i pozostałych służb na lata 2012-2015.    
 Pierwsze trzy kwartały roku 2011 pokazały, z jak trudną sytuacją 
polityczno-gospodarczą mamy do czynienia. Kryzys, który od ponad dwóch 
lat toczy światową i europejską gospodarkę, nakłada na wszystkie 
środowiska ludzi pracy a szczególnie służby, brzemię ponoszenia 
konsekwencji ekonomicznych, jakie są konieczne w celu zagwarantowania 
płynności  finansowej państwa. 
          Funkcjonariusze służb mundurowych doskonale rozumieją, czym jest 
służba i poświęcenie dla kraju oraz społeczeństwa. Nie można jednak 
zapominać, że Ci funkcjonariusze i żołnierze, to nierzadko jedyni żywiciele 
swoich rodzin, których uposażenia nie ulegały waloryzacji od przeszło 
trzech lat. 
 W tej sytuacji oczekiwania całego środowiska służb mundurowych 
kierowane do przedstawicieli władzy, wydają się rozsądne i realne, 
 a działania Rządu w tym zakresie, winny możliwie szybko doprowadzić do 
podjęcia kompleksowych decyzji w celu zapewnienia dostatecznej ilości 
środków na funkcjonowanie formacji mundurowych.  
        Jako funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej podtrzymujemy swoją bardzo krytyczną ocenę 
sytuacji w farmacjach mundurowych, jesteśmy jednak otwarci na rozmowy: 
oczekujemy od Rządu Pana Premiera Donalda Tuska, dalszych rzetelnych 
konsultacji społecznych w sprawach, które bezpośrednio nas dotyczą. 
Mamy nadzieję, że szybkie konkretne decyzje nowego rządu zatrzymają 
narastającą falę zwolnień ze służby policjantów, żołnierzy,  funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, Służby Więziennej i Biura Ochrony Rządu, którzy tracą 
wiarę w sens dalszej  służby. 
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