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KOMITET PROTESTACYJI\TY SŁU ŻB
MUNDUROMryCH
\Marszawn, 23 lipca 2015 roku

Pani

Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Rzecz54rospolitej Polskiej

Funkcjonariusze

i

pracownicy słuzb mundurowych podległych Ministerstwu

Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów,
tj. Policji, Strazy Granicznej, Państwowej Strazy Pożarnej, Biura Ochrony Rządu,
Służby Więziennej

widocznej

w

i

i dezaprobatę wobec
kilku latach polityki Rządu RP w stosunku do służb

SłużbyCelnej wyrażają swoje oburzenie

ostatnich

mundurow5rch odpowiedzialnych zabezpieczeństwo państwa i polaków. Działania te

przyczyniły się do wprowadzenia w służbach wielu niekorzystnych zmian, powodując
brak zaufania zatrudnionych w nich osób do organów Państwa.

Ciągłe nowe pomysły zmierzające w istocie do osłabienia struktur służb
mundurowych oraz brak prawdziwego

i

uczciwego dialogu ze stroną społeczną

doprowadziły do wysunięciapo razkolejny naszych żądań, które powtarzamy stale już

od dłuzszego czasu, a mimo to pozostają bez odzewu. Cotaz trudniejsza staje się
sytuacja materialna funkcjonariuszy i pracowników, ktlrzy w wielu przypadkach

kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej, ale nie występują o nią, gdyz nie
pozwala im na to ambicja i honor.

W chwili obecnej żądamy:

- Spełnienia deklara cji złożonychprzez Pana Premiera Donalda Tuska w exposó
z dnia 18.11.2011 r. w stosunku do funkcjonariuszy, dotyczących wprowadzenia
podwyżek dla służbmundurowych jeszcze w obecnej kadencji rządu i parlamentu,
tzn. w terminie do końca wrześniazor5 roku.

- Zrekompensowania kosztów inflacji zalata 2oog

-

2c75, tak by przywrócić wartość

realną funduszy wynagrodzeń w słuzbach.

waloryzacji płac funkcjonariuszy i pracowników służb
mundurowych od roku 2ot6, w celu utrzymania siły nabywczej ich uposażeń

- Stałej corocznej

i w5magrodzefi.

- Uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej na lata zot6-zot9,

uwzględniającej

istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników przez cały okres obowiązywania tej

ustawy we wszystkich służbachmundurowych podległych Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, Ministerstrłłr Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów, tj. w Policji,
Straży Granicznej, PSP, BOR, SłużbieWięziennej i Służbie Celnej.

- Systemowego uregulowania potrzeb płacowych pracowników cywilnych w służbach

mundurowych resortu spraw wewnętrznych zgodnie z przylętym Dezyderatem
nr 2 Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja zor4 roku.

- Uregulowania spraw pracowników cywilnych Policji w ustawie pragmatycznej,
tj.wUstawieoPolicji.
-

Wprowadzenia 9o dni pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego do ustawy oL-4.

Uważamy, ze obietnic należy dotrzymywaó, zaśdeklaracja złożonaprzez Prezesa Rady

z 78

listopada 2o1I roku musi zostaĆ
zrea|izowana tym bardziej, że wypowiedziano ją wobec osób stojących na straży
bezpieczeflstwa wewnętrznego naszego Państwa, które wykonują swoje obowiązki

Ministrów Donalda Tuska \M exposó

znarażeniem zdrowia, a nawet życia.

Postulat zrekompensowania kosztów inflacji za |ata 2oog

utraty wartości realnej wynagrodzeń (o blisko

-

zo%).

2015 wynika z faktu

Ponadto ptzez brak

Funkcjonańusze i pracownicy, którzy każdego dnia służąi

Polskiego, oczekują
egzystencji

na

na miarę

praĘą na

i
państwa i

stabilizację, realizację obietnic

wyzwań qowoczesnego

tzecz Państwa

zapewnienie godnej
społeczeństwa otaz

pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Przewodniczący
KI(W NSZZ FSG

Przewodniczący
zG Nszz pracowników pożarnictwa

Mariusz TYL

Krzysztof HETMAN

Przewodniczący

ZGNs7zPolicjantów
Grzegotz NEMS

Przewodniczący

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

ZG Celnicy PL

KKW NSZZ Pracowników Policji

ZK7.ZPMSWiAP

sławomir srnry
Przewodniczący

Małgorzata LEWICKA
Przewodnicząca

KSP NSZZ,,Solidarność"

Robeń OSMYCKI

KK ZZ Pracowników Policj i

Danuta HUS

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Jarosław Ćvrrnr

Władysław KMIECIK
Wiceprzewodniczący

ZKZZS,,Florian"
Tomasz PODOLSKI

