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STANOWISKO 
 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po wstępnym 
zapoznaniu się z otrzymanymi projektami: założeń projektu ustawy o zmianie 
ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy                    
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw a także 
projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach 
odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze 
służbą oraz zmianie niektórych innych ustaw, wyraża swój stanowczy sprzeciw 
wobec zastosowanej przez rząd w tej sprawie formy dialogu społecznego. 

Biorąc pod uwagę, że ww. projekty dotyczą zagadnień fundamentalnych 
dla funkcjonowania służb mundurowych w naszym kraju, za całkowicie 
niedopuszczalne należy uznać przekazanie informacji na ten temat najpierw do 
mediów, a dopiero w dalszej kolejności do reprezentujących funkcjonariuszy 
związków zawodowych. Uważamy to za przejaw lekceważenia służb 
mundurowych, który negatywnie wpływa na nastroje funkcjonariuszy a tym 
samym na poziom bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Takie działania 
mogą spowodować kolejną falę odejść ze służby osób doświadczonych i oddanych 
państwu. 

Pragniemy z całą mocą jeszcze raz przypomnieć i podkreślić, że służba to 
nie praca! Każdy funkcjonariusz pełni służbę z narażeniem życia i zdrowia. Kolejne 
kwestionowanie uprawnień funkcjonariuszy służb mundurowych w sytuacji 
wysokiej oceny ich profesjonalizmu  i zaangażowania podczas Euro 2012, a także 
wielu codziennych działań ratujących życie, zdrowie i dobytek obywateli RP, jest 
wysoce niestosowne! Wybiórcze traktowanie uregulowań przyjętych w Kodeksie 
Pracy wobec funkcjonariuszy nie może być przez nas zaakceptowane. Żądamy 
wprowadzenia dla funkcjonariuszy płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji 
finansowej za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele i święta. 

W zaistniałej sytuacji domagamy się w trybie pilnym- w terminie                 
do 1 sierpnia 2012 roku - spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych                                  
i Ministrem Sprawiedliwości. 
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