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Komunikat

W  dniu 28 maja  2013roku Rząd RP bez uwzględnienia  opinii  organizacji  związkowych  
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji o Straży Granicznej , ustawy o Państwowej Straży  
Pożarnej, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby  
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz  
niektórych innych ustaw tzw. ustawy dot. „L-4”

W  ocenie  Federacji  zastosowany  tryb  procedowania  przedmiotowego  projektu  aktu  
prawnego jest przykładem ewidentnego łamania zasad dialogu społecznego i braku konsultacji ze  
związkami  zawodowymi  reprezentującymi  służby  mundurowe,  o  czym  świadczy  fakt  braku  
jakiejkolwiek odpowiedzi  ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przesłane opinie.  Do  
dnia  dzisiejszego  związki  zawodowe  reprezentujące  funkcjonariuszy  służb  mundurowych  nie  
otrzymały pisemnej informacji zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych. 

Mimo  zapewnień  ze  strony  poprzedniego  Ministra  nie  doszło  do  konferencji  
uzgodnieniowej, co jest ewidentnym przykładem łamania zasad dialogu społecznego zapisanych  
w dokumentach rządowych.

Przyj  ęte w ustawie rozwiązania jak już wielokrotnie podnoszono są szkodliwe dla funkcjonariuszy   
służb mundurowych. W obliczu permanentnej nagonki medialnej na nasze stanowisko staje się  
coraz bardziej stanowcze i dlatego należy zdecydowanie zareagować bez oczekiwania na to aż  
rozpocznie się okres wakacyjny i Parlament uchwali ustawę. 

                                                 
W związku z tym Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych mając 

na uwadze obowiązek ustawowy i statutowy   jak również dbanie o interesy funkcjonariuszy w dniu 
10 czerwca postanowiła powołać na szczeblu województwa Lubuskiego „ Komitet Protestacyjny 
Służb Mundurowych”
Komitet Protestacyjny będą stanowić Przewodniczący Organizacji Związków Zawodowych Służb 
Mundurowych wchodzących w skład Lubuskiej Federacji ZZSM lub w przypadku ich nieobecnośći 
wyznaczeni Wiceprzewodniczący.

Celem Komitetu będzie m.in.:

– koordynowanie działań protestacyjnych na terenie województwa lubuskiego
– informowanie opinii publicznej o działaniu komitetu;
– współpraca z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych;
– solidarne  wspieranie  wspólnych  działań  protestacyjnych  innych  organizacji 

związkowych na terenie kraju.

Z treścią  komunikatu  należy zapoznać wszystkich  funkcjonariuszy służb  mundurowych, 
których reprezentuje nasza Federacja.


