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KOMUNIKAT
dot. powołania „Komitetu Protestacyjnego” Wielkopolskiej
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski
mając na uwadze podstawowy obowiązek ustawowy i statutowy jakim jest dbanie
o interesy funkcjonariuszy postanowiła w dniu 3 czerwca powołać na szczeblu
województwa wielkopolskiego Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych.
Komitet Protestacyjny będą stanowić Przewodniczący Organizacji
Związkowych Służb Mundurowych lub w przypadku ich nieobecności wyznaczeni
Wiceprzewodniczący.
Celem Komitetu będzie m.in.:
• koordynowanie
działań
protestacyjnych
na
terenie
województwa
wielkopolskiego;
• informowanie opinii publicznej o działaniach Komitetu;
• współpraca z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych;
• solidarne wspieranie wspólnych działań protestacyjnych innych organizacji
związkowych na terenie województwa.
UZASADNIENIE
W dniu 28 maja Rząd RP bez uwzględnienia opinii organizacji związkowych
przyjął projekt 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 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
tzw. ustawy dot. „L-4”.
Mimo zapewnień ze strony poprzedniego Ministra nie doszło do konferencji
uzgodnieniowej, co jest ewidentnym przykładem łamania zasad dialogu
społecznego zapisanych w dokumentach rządowych.
Przyjęte w ustawie rozwiązania jak już wielokrotnie podnoszono
są szkodliwe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. W obliczu permanentnej
nagonki medialnej nasze stanowisko staje się coraz słabsze i dlatego należy
zdecydowanie
zareagować bez oczekiwania na to aż rozpocznie się okres
wakacyjny i Parlament uchwali ustawę.
Nasza Federacja już 12 marca br. przewidując co się wydarzy
wnioskowała o podjęcie działań protestacyjnych jednak Centrala Federacji
z niezrozumiałych dla nas powodów ten postulat zignorowała.
To co się obecnie dzieje może się zakończyć dla Federacji, której jedność tak
mozolnie budowano, rozbiciem i utratą zdolności do podejmowania wspólnych
działań.
W dniu 28 maja Podsekretarz Stanu MSW Marcin Jabłoński spotkał się
z przedstawicielami NSZZ Policjantów, gdzie m.in. omawiano projekt ustawy
o „L-4”.
Podejmowane działania ze strony Rządowej świadczą o tym, że nie można
już liczyć na jakiekolwiek konstruktywne działanie z drugiej strony. Ostatnie
spotkanie jest ewidentnym przykładem działań, których celem jest podział
w szeregach naszych Organizacji Związkowych, a w konsekwencji destrukcja
w szeregach Federacji.
Warto w tym miejscu po raz kolejny przytoczyć postulat z ww. Stanowiska
naszej Federacji cyt. „Wielkopolska Federacja wzywa po raz kolejny wszystkie
Organizacje Związkowe do konsolidacji, aktywnych i widocznych dla środowiska
działań”.
Z treścią Komunikatu należy zapoznać wszystkich funkcjonariuszy
służb mundurowych, których reprezentują sygnatariusze niniejszego
Komunikatu.
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