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W grudniu 2010 roku po wielomiesięcznych staraniach poprzedzonych 

protestami funkcjonariuszy służb mundurowych udało się doprowadzić do 
rozmów między Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a 
Prezesem Rady Ministrów i jego przedstawicielami na temat zmian w systemie 
emerytalnym naszych służb. Rozmowy te były kontynuowane w styczniu br., kiedy 
to uzgodniono utrzymanie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb 
mundurowych. Ustalono również, że założenia do projektu nowej ustawy 
emerytalnej zostaną wypracowane w trakcie prac sześciu podzespołów służbowo – 
związkowych. Skład, liderzy i terminy posiedzeń podzespołów miały zostać 
ustalone wspólnie między stroną rządową a związkową. 

Niestety, to, co wydarzyło się następnie, wskazuje na próbę podważenia 
osiągniętego dotychczas konsensusu i naraża na szwank autorytet Prezesa Rady 
Ministrów, Pana Ministra oraz członków rządu zaangażowanych w prace nad 
zmianą ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.  

Bez wydania decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 
powołaniu podzespołów, zaczęto w bliżej nieokreślonym trybie z dnia na dzień 
zwoływać ich posiedzenia. Bez echa pozostała prośba o przedstawienie pełnego i 
uzgodnionego harmonogramu spotkań podzespołów. Skład osobowy podzespołów 
wskazuje na daleko idącą dysproporcję między reprezentowaniem w nich strony 
służbowej i związkowej na korzyść pierwszej z wymienionych stron. Nierzadkie są 
przypadki, gdy komendanci wręcz utrudniają udział przedstawicieli związków 
zawodowych w pracach podzespołów, stawiając ich nawet przed koniecznością 
dokonania wyboru: albo praca w podzespole, albo służba oraz wywierając naciski i 
strasząc osoby delegowane przez związki. Wszystko to wygląda na celowe 
działanie zmierzające do destabilizacji służb mundurowych i 
pozostające w jaskrawej sprzeczności z zasadami dialogu społecznego 
wyrażanymi przez Pana Premiera, Pana Ministra i innych 
reprezentantów Rządu. Zdaniem Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych sprawa ta wymaga bezwzględnego i pilnego 
uregulowania, łącznie z upoważnieniem, kto jest uprawniony do 
zwoływania posiedzeń, wydawania stosownych decyzji i sporządzania 
sprawozdań z prac podzespołów.  

W zaistniałej sytuacji wnosimy do Pana Ministra o podjęcie działań, 
których rezultatem będzie uporządkowanie powstałego problemu w duchu 
poszanowania zasad dialogu społecznego i uprawnień związków zawodowych. 
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