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S T  A N O W I S K O  

 
Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych  

z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie aktualnej sytuacji  
panującej w służbach mundurowych 

 
 
1. Wobec przyjętej przez rządzącą koalicję PO - PSL formy prowadzenia konsultacji 

społecznych, polegającej jedynie na narzuceniu rozwiązań oraz unikaniu 
wszelkiej merytorycznej dyskusji zarówno w sprawie nowelizacji ustawy 
emerytalnej służb mundurowych, jak i w kwestii równej podwyżki uposażeń 
funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych od dnia 1 lipca 2012 Federacja 
wyraża swoje oburzenie i sprzeciwia się autorytarnym próbom wymuszenia 
niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych i budżetowych. 

2. Zbulwersowanie środowiska funkcjonariuszy potęgują nieodpowiedzialne 
wypowiedzi Ministra Finansów niezgodne z  uzgodnieniami zawartymi w 
protokole zespołu ds. opracowania rozwiązań emerytalnych z dnia 30 sierpnia 
2011 roku, podpisanego przez obecnego ministra w Rządzie RP – Michała 
Boniego. Forma „pseudonegocjacji” projektu zmian ustawy emerytalnej 
przeprowadzonych przez ministra Jacka Cichockiego jest dla członków Federacji 
nie do przyjęcia i uwłacza godności ludzi noszących z dumą godło państwowe na 
swoich mundurach. Również rola niektórych „prorządowych” mediów, które 
próbują postawić funkcjonariuszy w roli grup uprzywilejowanych jest 
antypaństwowa i ma głównie na celu dbanie o interesy grup ekonomicznych. 

3. Warunkowanie wzrostu wynagrodzeń od nieprzewidywalnych warunków 
atmosferycznych w 2012 rok stoi w jawnej sprzeczności z elementarnymi 
zasadami sprawiedliwości społecznej, którym to pojęciem szafują przedstawiciele 
partii rządzących. 



4. Zdaniem Federacji wszelkie dotychczasowe próby nawiązania konstruktywnego 
dialogu w najbardziej istotnych sprawach, skierowane do niemal wszystkich 
przedstawicieli władzy, nie wyłączając Prezydenta RP – rozbiły się o mur 
lekceważenia zbudowany w imię partykularnych, partyjnych interesów. 

5. Federacja wyraża po raz kolejny swój stanowczy sprzeciw dla prowadzonej przez 
Rząd kampanii dezinformującej opinię publiczną. Szczególnie i kategorycznie 
należy napiętnować wypowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego, który odpowiedzialnością za 
zjawisko mobbingu obarczył organizacje związkowe. 

6. Wobec powyższego Federacja Wielkopolska – wyrażając wolę ogromnej 
większości funkcjonariuszy służb mundurowych apeluje do Zarządów 
organizacji związkowych oraz Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego 
Komitetu Prestacyjnego o pilne opracowanie harmonogramu konkretnych 
działań protestacyjnych oraz wezwanie wszystkich funkcjonariuszy do 
solidarnego bojkotu zgodnie z uprawnieniami ustawowymi i statutowymi 
zadań związanych z organizacją i zabezpieczeniem mistrzostw „EURO-
2012”. 

 
 
 W imieniu Federacji 
  
 /-/ Andrzej SZARY  
        
 
 
Do wiadomości: 
 

1. funkcjonariusze służb mundurowych województwa wielkopolskiego, 
2. kierownicy jednostek, 
3. media lokalne, 
4. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. 


