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S T A N O W I S K O 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie Stanowiska 
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 stycznia 2013 roku do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze 
Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 
ustawy o służbie funkcjonariuszy służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz służby Wywiadu 
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. 
 
 
 Wielkopolska Federacja po analizie Stanowiska Federacji akceptuje w szczególności 
jednoznaczne stwierdzenie o potrzebie odrzuceniu projektu ustawy. 
 

Uzasadnienie zawarte w dokumencie, a mianowicie: „Federacja Zwi4zk6w Zawodowych 
Służb Mundurowych uważa projekt za niesprawiedliwy krzywdzący dla żołnierzy i funkcjonariuszy 
pełniących każdego dnia ofiarnie  służbę na rzecz ogółu obywateli. Obecna próba wprowadzenia 
rozwiązań mających zmierzać w kierunku zapisów z kodeksu pracy bez jednoczesnego 
uregulowania kwestii płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej, 
niedziele i Święta jest niedopuszczalne i  godzi zarówno w interes funkcjonariuszy, jak i ma 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo  publiczne" pokazuje tak naprawdę jaką wartość 
merytoryczną prezentuje projekt ustawy. 

 
 Nasza Federacja obserwuje narastające niezadowolenie wśród funkcjonariuszy, którzy co 
kilka miesięcy zaskakiwani są kolejnymi niedorzecznymi pomysłami powodującymi kolejne odejścia 
ze służby doświadczonych funkcjonariuszy. 
 

Można odnieść wrażenie, a nawet przekonanie, że rządzącym bardzo zależy na pozbyciu 
się ze służby najwartościowszych policjantów, żołnierzy, strażaków, pograniczników oraz 
funkcjonariuszy służby więziennej. 

 
Decydenci powinni zdać sobie sprawę, że bez doświadczonych funkcjonariuszy Państwo 

ogranicza swoją  j nieskuteczność w działaniach oraz naraża swoich obywateli na potencjalne 
zagrożenia. 

 
Wielkopolska Federacja apeluje do władz centralnych Federacji do przedstawienia realnego 

planu działania, który ograniczy do minimum szkodliwe pomysły rządzących. 
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Organizacje wchodzące w skład wojewódzkiej struktury są gotowe do wszelkich 
dopuszczalnych prawem działań, w tym również protestacyjnych pod warunkiem, że wszyscy 
zewrzemy szyki i postawimy zdecydowany opór. 
 

W JEDNOŚCI SIŁA!!!! 
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