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Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r.
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- Lło pła -
prezydia Związków Zawodowych funkcjonariuszy Policji, Państwowej

Strazy Pożarnej, Strazy Granicznej i Słuzby Więziennej wchodzące w skład

Federacji Związkow Zawodowych Słuzb Mundurowych dokonały analizy

aktualnej sytuacji z perspektywy funkcjonariuszy odpowiadających za

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa.

ostatnie wydarzenia w kraju związane z protestami pracowniczymi oraz

sytuacją w Europie, gdzie doszło do aktów przemocy ze strony terrorystów,

powodują wzrost zaniepokojenia i obawy funkcjonariuszy naszych formacji

o bezpieczeństwo naszych obywateli. Z jednej strony wyrażane jest

zadowolenie ze wzrostu nakładów dla zołnierzy i sił zbrojnych, z drugiej Strony

ańykułowane jest oczekiwanie, że Państwo odpowiednio zapewni nam

analogiczne warunki słuzby i życia, odpowiadające aktualnym wyzwaniom

stawianym wszystkim służbom -

Nabiera to szczególnego znaczenia wobec ostatnio wprowadzonych

rozwiązań dla służb, gdzie mamy sytuację w której funkcjonariusz podejmujący

interuvencję i działania podczas słuzby czyniąc lo z narażeniem zdrowia a nawet

życia, ponosi konsekwencje finansowe w wyniku potrąceń uposazenia.

Pamiętać należy, że reprezentujemy słuzby, w ktorych wymagane jest

poświęcenie i działanie w imieniu iw interesie Państwa.

ponadto z wielkim zaniepokojeniem funkcjonariusze słuzb mundurowych

przyjmują brak wzrostu płac pomimo zapewnień składanych przez Premiera

Donalda Tuska o wzroście uposażeń w 2015 roku. Federacja działając

w imieniu wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, tj. Policji,

państwowej Strazy Pozarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oczekuje,

że wzrost uposazeń nastąpi w 2015 roku i nie będzie w tym przypadku

składania kolejnych deklaracji bez pokrycia.

sł-tj Ż; I\/tt]Nl) []R.d}\Ą/}aCFl



F F: a} m §ą"Ą {];S "Ą ffi\'Ą/ $ .Ą.f;r, §d ffi W ff,"'ĄW{-} §,} { }\M k' f,l ffi "M

§ł:. W W*,KS ]\,{ Ęl F{ §} § ] &ą{"}W \,-(_].&-fi

słuzb, a przede wszystkim o bezpieczeństwo

się do Pani Premier z prośbą o pilne spotkanie

Związkow Zawodowych Słuzb Mundurowych,

sytuacji i poruszenia problemów występujących

w trosce o stabilność

Państwa i Obywateli zwracamy

z przedstawicielami Federacji

w celu omowienia rzeczywistej

w naszych słuzbach.

Przewodniczący
ZG NSZZ F|PW,' ,']ii/ ] /''\

./t,"lą./'ł\./ . /

czesław Tuła

Przewodniczący
zG Nszz pracownikow pożarnictwa

Krzysztof Hetman

Pr76wodniczący
ZK/ZZS "Florian"

i l ]l l i :

L,,\,.,,.i 1 ł l l ,._ \,,!,...l 
') ,,l,

Krzysztof Oleksak


