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l'ederacjiZrliqzkdw7-a*odowrch Sluib }f undurowych
z dnir 2l cz-er*ca2013roku
Z dniem l? czer'!\'ca:Olli roliu F€deracjaZ*i4akrirv Zauodowl.ch
Slu2b l,lunduroul.ch rozpoczdaolroinohra-io$q
akc-jgprotesracyna"*obce
narus:.edapzen R"4d RP ustar*1o ruirziach zarvodolrych i podstawortl'ch
693 878 687

za$addialogu spolrcanrgoprzl procedowanruprqjekt6w ustaw ws. L-4.
komisji lekarskichi rmt in*ahdzkich oraz iq.iadczenodsi*odnnawurych.
a takie l\oh:c zfimroz-eniaphc f'unhsjonariusitli kicrowalia srodk<irv
Rna[soq;\c]rz \akato$ Dabiez4cet'unkciorrowanie
sluztr.
Federac.ja
Z$iazlio* Zar,r'odo$r"ch
lihdb \,lundurow)'ch.\! zwi4zku

602368518

z uz;v$ial4 rnfornraclqo przllazaniu dn Seinru RP nielior4stnego dh
fxnkcjonftriuszl-rzild{lwclioprotekltruJita*! Ns. L-4. uaaie a kolieczne
kontynllo\r te podift-1chdzial{ripirl.srac}'inydrm-in. po$zcii;
L Poparcie ogirlnopolsliej ak!'li
:wiazkow5rh: \SZl

prote$tflc]'jne3tzech

central

"Solidamoic". OPZZ i Fonrm Zruiqzko*

Iawcdorv-vch.rv 6rn akt\'rvl1 udzial rve \rspolnlrh pikiemch

608t.,0 4,10

imioillstacia.h.
L Lldzial w korlerercjr pn$d$eJ $ dni
z

3.1 czen\.ca br, rtraz

przcwodnicr4ct'mi ogolrropolskich reprezenaq, o!.ch retrral

zri4zlonych.
3. Slierowanrr:pozuI zbioronegnlimkcjonadusz;.w zwiqzl-uz brakienr
*.nion,r-at'liugls,|i-en\! oltesie {rd lt)09 rol .
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4. Zwr6cenie siq z apelem do funkcjonariuszl o stoso$anie od a5 czerwca br.
formy protestu polegajqcej la okre.ilonlm sposobie tlkonl,rania cz)'nno6ci
sluibohlch,

tzn. szczeg6lnie precy4jnym

i skrlpulatngo

nlpelnianiu

dokumentacji oraz drobia?gorTm pn€strreganiu przepis6u'i procedur.
S. ltystqpienie u flp€lem do funkcjonarius4' o stoso$snie od z5 czerwca br- w my$l a*.4r Kodeksu rr1'kloczei - szerokiej akcji poussri, z qjqtkiem
snczeg6lnie uciqiliwl.ch spoleunie rl.kroeei

(np. piruct$.a drogouago,

kradzieZl).
6. Wlttapietrie

z apelem do stowarrJszeil i zr,,'iqak6r* emerl,t6rr sluib
mundurolrycho ltlqczeniesiq w dzialaninprotestircljne_

7, Dolsze spotkaDia przed$ta&teieliF€deracji ZZSM w Psrlamencie,m.io.
z Komisj4 Spraw Wetrgtrznl.ch i Parlamentarnym Zespolem ds. Sluib
Mundurouych.
W daiszejkolejnoSciFZT,SMprze$,idujetairie dzialnnia polegaj4ceoa:
*

akcji honorowegooddar'raniahrui przez{unkejonariusry:

*

akcji "Dzieri zdnrurgo mundurorr,ego",rv Lt6rej ramach funkcjonariusze
masorvopoddadzqsiq badaniom lekarskim.

Federacja Zwiqzk6w Zanodouyclr Shrib Mundurorrych jeszcze raz
zwrara si$ do Pre{e$a Rady Ministr6rr i Ministra Spra$ WewnQtrznych
o zaniechanieprac nad pmjehtami ustaw ws. L-4 oraz rent inrvalidzkich i komisji
lekar$kich, kt6rych lvpro$?drenie w icie .jrst szkodliwe !ar6u,no dla
funkcjtxrariusry fomracji mundumwch, jak i spr*eczenstna, na raecz kdrego
pelnimy codzienn4sluibq r naraieniemzdrorda i 21cia_Wytri6fc?.e
gtosoh,anie
rozwiqzai pr?ejqtych z kodei,su prac]: be? rdl.noceeslegn zagnaraltowad{
wsalstkim funkcjonariuszom platn1,ch nadgodzin oraz graty,likacji za sluibq
peluionq w po:ze nocnej, niedziele,ilrigta i dni ustswo$o $olne od pracy jest nie
do pr4jqcio i w istocie staxia $ielu$€ttlsiqcrnq rzeszgftrnkcjonariu$c!, emeryt6w
i rencist6v sluib mundurowlch oraz czlonkdw ich rodzin w sltuacji tomzej od
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