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S T A N O W I S K O 
 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie 
dotychczasowych działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych  dot. 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. 
 
             Jako członkowie związkowych organizacji w służbach mundurowych wyrażamy swoje 
obawy dotyczące niewystarczającej w naszej ocenie aktywności Federacji na szczeblu centralnym 
w zakresie zapobieżenia wprowadzenia w życie krzywdzących nas zmian legislacyjnych, które 
stanowią jedynie próbę poprawy wskaźników sondażowych partii koalicyjnych kosztem naszego 
uposażenia. Oczekujemy od naszych kolegów i koleżanek wszystkich formacji mundurowych 
wzmożenia zsynchronizowanych działań na tym polu, wyrażając jednocześnie gotowość do 
podjęcia wszelkich inicjatyw zmierzających do zablokowania oburzającego nas wszystkich projektu.  
 Jak pokazuje przeszłość to właśnie teraz jest najlepszy czas podjęcia solidarnych i 
skutecznych działań w kierunku zapobieżenia wprowadzeniu w życie proponowanych dla 
funkcjonariuszy dyskryminujących  rozwiązań. 
 Jeżeli tego nie uczynimy teraz to zapewne w okresie wakacyjnym, jak to miało miejsce  w 
przeszłości  przy wprowadzaniu innych niekorzystnych  aktów prawnych dla funkcjonariuszy 
koalicja parlamentarna bez większej refleksji przegłosuje propozycje rządowe.   
 Wielkopolska Federacja pokazała w przeszłości, że jest mobilna i zdolna do skutecznych 
działań w interesie całego środowiska mundurowego. 
 Apelujemy do innych organizacji związkowych na szczeblu województw do podjęcia 
wysiłku zjednoczenia się tak, aby nie tylko bardzo nieliczne województwa (wielkopolskie, 
małopolskie i pomorskie),  jak to miało miejsce w przeszłości praktycznie walczyły na ulicach o 
interesy ogółu.  Samo deklarowanie wsparcia lub udział solidarnościowy w protestach to za 
mało w świetle podejmowanych uchwał i obowiązków zapisanych w statutach tj. aktywnego 
udziału w działaniach podejmowanych przez  poszczególne Związki. 
 Zamiast skupiać się na korzyściach partykularnych należy aktywizować każdy swoje 
środowisko zawodowe i pokazywać swoim przykładem że można coś zrobić nie czekając na 
działania ze strony innych. 
 Federacja powinna doprowadzić m.in. do: 
 

 spotkania uzgodnieniowego z obecnym Ministrem Spraw Wewnętrznych, które było publicznie 
deklarowane przez poprzednika,  
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 wywołać spotkania z Parlamentarzystami w Warszawie i poszczególnych województwach celem 
budowania wsparcia dla naszej sprawy, 

 zwołać konferencje prasowe Federacji oraz w poszczególnych województwach celem 
przedstawienia opinii publicznej stanowiska związków w sprawie ustawy i sytuacji panującej w 
służbach, 

 w sytuacji braku konstruktywnej odpowiedzi ze strony rządowej wskazanym jest podjęcia działań o 
charakter   protestacyjnym   

Wielkopolska Federacja wzywa po raz kolejny wszystkie Organizacje Związkowe do 
konsolidacji, aktywnych i widocznych dla środowiska działań. 
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