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K O M U N I K A T

W dniu 15 stycznia 2013 roku w Warszawie odbylo sig posiedzenie Federacji

Zw i4zk6w Zawodowych Sluzb Mundurowych.

W trakcie posiedzenia dokonano analizy i podjgto decyzjg o zajQciu negatywnego

stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Paristwowej

Stra2y Po2arnej, ustawy o Biurze Ochrony Rz4du, ustawy o Agencji Bezpieczeristwa

Wewngtrzrego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o slu2bie wojskowej inlnierzy

zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o shr2bie

funkcjonariusry SfuZby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sfuzby Wywiadu Wojskowego,

ustawy o Stu2bie Wigziennej oraz niekl6rych innych ustaw, a takhe o odrzuceniu

przedlo2onego projektu w caloSci. FZZSM postanowila zwr6ci6 sig do Prezesa Rady

Ministr6w, Marszalka Sejmu i Ministra Spraw Wewngtrzrych z wnioskiem o niezwlocme

wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektem zuwagi na niedopuszczalnq manipulacjg

danymi stafystycznymi w zakresie liczby dni absencji chorobowej przypadaj4cej na

jednego funkcjonariusza w por6wnaniu z danymi dotycz4cymi os6b ubezpieczonych

w ZUS, bior4c pod uwagg informacje dostgpne na stronie internetowej Zakladu

Ubezpieczeri Spolecznych.

Federacja postanowila zwr6ci6 sig do poszczeg6lnych central nwiqzkfw

zawodowych wchodz4cych w sklad FZZ SM o zajgcie stanowiska oraz podjgcie decyzji

w/s wdro2enia inicjatywy obywatelskiej w zakresie przedloLenia ustawy zapewniaj4cej

r6wnowa2nik z t5rtulu slu2by w nocy i podczas Swi4t oraz za wypracowane nadgodziny.

Federacja ZZ SM wyrazila negatywne stanowisko w zakresie planowanej

reorganizacji jednostek organizacyjnych Strazy Granicznej. W ocenie Federacji

proponowane rczwiyania skutkowad bgde negatywnymi konsekwencjami dla

funkcjonariusry SG i ich rodzin i zdaniem FZZSM sQ one przykladem powielenia blgd6w

z procesu alokacji innych slu2b RP.

Federacja ZZ SM w przypadku braku reakcji strony rz4dowej oraz wobec

rosnQcego niezadowolenia w slu2bach mundurowych nie wyklucza mo2liwo$ci podjgcia
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