
Porozumienie 

w sprawie powołania wojewódzkich struktur 
Federacji Związków Zawodowych Służb 

Mundurowych 

ROZDZIAŁ I 
Nazwa, teren działania i siedziba federacji 

§ 1 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubuskiego 

zwana dalej Federacją. 

§ 2 

Terenem działania Federacji jest obszar Województwa Lubuskiego. 

§ 3 

Siedzibą władz Federacji jest miejsce pracy - służby Przewodniczącego lub 
inne miejsce przez niego wskazane 



ROZDZIAŁ II 
Postanowienia ogólne 

§ 4 

Federacja realizuje cele i zadania określone w niniejszym porozumieniu. 

§ 5 

Federacja nie posiada osobowości prawnej i nie jest zrzeszeniem (stowarzyszeniem), 

działa na zasadzie dobrowolnego porozumienia organizacji związkowych służb 

mundurowych. 

§ 6 

Federacja jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą wojewódzkie 

(okręgowe, terenowe) struktury związków zawodowych: funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej - powołaną 

do ich reprezentowania i obrony wspólnych interesów zawodowych i socjalnych. 

§ 7 

Federacja w swojej działalności jest organizacją niezależną od kierownictwa 

służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych 

organizacji województwa lubuskiego. 



ROZDZIAŁ III 

Cele i zadania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych 

Województwa Lubuskiego 

§ 8 

Celem Federacji jest: obrona praw, godności oraz interesów funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej 

oraz emerytów i rencistów tych służb, a w szczególności: 

1. Dążenie do poprawy złej sytuacji finansowej panującej w służbach 

mundurowych, grożącej realnym pogorszeniem bezpieczeństwa wewnętrznego 

kraju. 

2. Zapobieganie i przeciwstawianie się nierównemu traktowaniu i podziałom 

środowiska mundurowego w sferze socjalnej i finansowej, szczególnie poprzez 

dzielenie ich na „Gorszych i Lepszych", w kontekście ostatnich decyzji 

Rządu RP dotyczących wzrostu uposażeń w służbach mundurowych. 

3. Zmianę niekorzystnych rozwiązań w projekcie stawy emerytalnej 

funkcjonariuszy służb mundurowych, które mogą naruszać konstytucyjne 

zasady Państwa. 

4. Dążenie do uregulowań prawnych umożliwiających wypłatę rekompensat 

za ponadnormatywny czas służby, pracę w systemie zmianowym, godzinach 

nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 

5. Poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy 

poszczególnych służb. 

6. Dążenie do podwyższenia płacy, która będzie zbliżona do standardów 

europejskich. 

7. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia praw pracowniczych 

wynikających z przepisów pragmatycznych poszczególnych służb 

mundurowych. 

8. Zmianę wizerunku służb mundurowych w kwestii nierzetelnych informacji 

9. przekazywanych do społeczeństwa oraz mass mediów. 



§ 9 

Federacja realizuje swoje cele między innymi przez: 

1. reprezentowanie członków Federacji wobec organów władzy i administracji 

rządowej oraz samorządowej, kierownictwa służbowego, mediów i innych 

organizacji na poziomie województwa i kraju w porozumieniu ze strukturami 

krajowymi FZZSM; 

2. opiniowanie oraz aktywne kształtowanie założeń i projektów ustaw i aktów 

wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony granic, spraw penitencjarnych oraz kształtujących 

prawa i obowiązki funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i służby 

więziennej na poziomie województwa i kraju w porozumieniu ze strukturami 

krajowymi FZZSM; 

3. prezentowanie stanowisk wobec kierownictwa służbowego resortu spraw 

wewnętrznych i sprawiedliwości, organów władzy i administracji rządowej, 

gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji na 

terenie województwa lubuskiego; 

4. podejmowanie wspólnych działań w kierunku dokonywania zmiany 

niekorzystnych aktów prawnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych przy 

współpracy i pomocy parlamentarzystów ziemi lubuskiej oraz organów 

posiadających inicjatywę ustawodawczą; 

5. współpracę z organizacjami społecznymi i zawodowymi; 

6. współorganizowanie imprez integracyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych; 

7. prowadzenie działalności szkoleniowo edukacyjnej; 

8. organizowanie wspólnych akcji informacyjno propagandowych, pikiet oraz 

akcji protestacyjnych na zasadach uzgodnionych w Federacji. 



ROZDZIAŁ D7 

Struktura i organy Federacji 

§ 10 

W skład Federacji wchodzą następujące związki: 

1) NSZZ Policjantów 

2) Związek Zawodowy Strażaków „Florian: 

2) NSZZ Funkcjonariuszy Staży Granicznej 

3) NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej 

4) Regionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność 

5) 

§11 

Organami Federacji na poziomie województwa lubuskiego jest: 

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa 

Lubuskiego. 

§ 12 

W skład Prezydium Federacji wchodzą Przewodniczący struktur wojewódzkich 

organizacji związków zawodowych służb mundurowych działających na terenie 

województwa lubuskiego. 

Prezydium Federacji wybiera Przewodniczącego na okres (kadencję) 12 miesięcy 

spośród Przewodniczących struktur wojewódzkich organizacji związków 

zawodowych służb mundurowych działających na terenie województwa 

lubuskiego. 

Posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa 

Lubuskiego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

§ 13 

Uchwały, stanowiska oraz decyzje Federacji podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy udziale ponad połowy członków organów Federacji. 



ROZDZIAŁ V 

Przepisy końcowe 

§ 14 

Ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem Federacji ponoszą równomiernie 

poszczególne związki zawodowe wchodzące w jej skład. 

§ 15 

1. Skład Federacji może zostać poszerzony o inne kolejne związki zawodowe służb 

mundurowych, które wyrażą chęć przystąpienia na zasadach zawartych 

w treści Porozumienia na podstawie pozytywnej opinii i uchwały Prezydium 

FZZSM woj. lubuskiego. 

2. Przyjęcie w skład Federacji następuje zawsze w formie uchwały Prezydium 

FZZSM woj. lubuskiego zwykłą większością głosów ponad połowy członków 

Prezydium. 

§ 16 

Zmiany w treści Porozumieniu dokonuje się zawsze podczas posiedzenia FZZSM 

zwykłą większością głosów przy udziale ponad połowy członków Prezydium w formie 

uchwały. 

§ 17 

Rozwiązanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych może nastąpić 

wskutek uchwały Prezydium podczas posiedzenia FZZSM zwykłą większością głosów 

przy udziale ponad połowy członków Prezydium. 


