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Panie i Panowie
Senatorowie i Posłowie
ziemi wielkopolskiej
APEL
W imieniu Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych apelujemy
do Senatorów i Parlamentarzystów ziemi wielkopolskiej o szczegółowe zapoznanie się
z przebiegiem sejmowego wysłuchania publicznego w dniu 27 sierpnia br. w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr
1497).
Podczas wysłuchania z udziałem Podsekretarza Stanu MSW Marcina Jabłońskiego
funkcjonariusze przedstawili szereg racjonalnych argumentów popartych liczbami oraz
doświadczeniem zawodowym.
Z przykrością stwierdzamy, że wypowiedź Wiceministra po wysłuchaniu, że nie
przedstawiono nowych argumentów za odrzuceniem lub przynajmniej zmianą przedłożonego
projektu to lekceważenie środowiska służb mundurowych, dla których zaproponowane przepisy
są szkodliwe i nie do przyjęcia w zaproponowanej formie.
Trzeba naprawdę dużo złej woli lub wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych, aby nie
dostrzec zagrożeń jakie niesie projekt rządowy.
Szanowni Senatorowie i Posłowie!
Jeżeli dostrzeżecie różnice między służbą a pracą to zapewne zauważycie że przedstawione
rozwiązania stoją w sprzeczności z interesem Państwa i służb.
Musicie Państwo pamiętać, że reprezentujecie nie tylko Rząd RP, ale zgodnie ze złożonym
ślubowaniem macie obowiązek reprezentowania również interesów policjantów, strażaków,
pograniczników i funkcjonariuszy służby więziennej, którzy również posiadają prawa wyborcze
i pamiętają, kto działa w ich sprawie.
Dla Federacji nie do zaakceptowania jest polityka Rządu, której celem jest przeforsowanie
swoich nieracjonalnych rozwiązań, przy tym starając się przedstawiać funkcjonariuszy w krzywym
zwierciadle. Tego typu postawa szkodzi wizerunkowi Formacji mundurowych oraz bezpieczeństwu
Państwa.

Funkcjonariusze oczekują stabilnych warunków służby i godnych uposażeń, jednak to co
proponuje Rząd wywołuje w środowisku oburzenie i sprzeciw, który został wyrażony m.in.
podczas zgromadzenia publicznego przed Sejmem RP w dniu 27 sierpnia.
Jako przedstawiciele Narodu macie realny wpływ na poczynania rządzących jednak
należy czasami zapomnieć o dyscyplinie klubowej i głosować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem
pamiętając, że służby mundurowe to fundament demokratycznego Państwa.
Ziemia Wielkopolska ma niewielu Parlamentarzystów, którzy rozumieją przedstawiony
punkt widzenia, są jednak wyjątki, którzy w pełni rozumieją powagę sytuacji.
Szanowni Państwo!
Jako Federacja jesteśmy otwarci na dyskusję i przedstawianie argumentów, jednak to
z Waszej strony musi być wola ich wysłuchania i przyjęcia. W przeciwnym wypadku zostaną
uchwalone niekorzystne rozwiązania, które w konsekwencji zmuszą organizacje związkowe
zrzeszające funkcjonariuszy do zaostrzenia akcji protestacyjnej, a w konsekwencji odbiją się na
bezpieczeństwa Naszego państwa.
Czekamy na propozycje spotkania celem odbudowania zaufania funkcjonariuszy do
naszych przedstawicieli w polskim Parlamencie.
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