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MSWiA araz MS

Warszawa, 08.01.2010 r

MINISTER
SPRAW WEWN ĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Pan Jerzy MILLER

W związku z niewypłaceniem zobowiqzań z Ętułu dopłaĘ do wypoczynku, pomocy mieszkaniowej i innych d|a

funkcjonariuszy Strazy Granicznej za 2009 rok Federacja Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych wyraza

swoje wielkie zaniepokojenie i oburzenie takim stanem rzeczv.

Panie Ministrze,

Straz Graniczna stała się jedyną formacją w ramach MSWIA, która weszła w nowy rok ze zobowiązaniami wobec

funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę/ Ze procentowo największe cięcia budzetowe w 2010 roku (18.3olo czy|i 267

min zł) w stosunku do 2009 roku, będq w Strazy Granicznej, to realizacja świadczeń i na|ezności z roku 2009

kosztem budzetu 2010 spowoduje dodatkowo jego zmniejszenie.

Federacja uwaŻa, ze takie działanie jest wysoce nieodpowiedziaIne. Nierówne traktowanie funkcjonariuszy

poszczegó|nych słuzb pod|egłych MSWIA wpływa negaĘwnie na stan bezpieczeństwa oraz realizację zadań, jak

równiez na nastroje wśród funkcjonariuszy'

Federacja domaga się rea|izacji wypłat za|egłych świadczeń i na|ezności oraz rea|nego budzetu d|a Strazy

Granicznej na rok 2010.

Przewodniczący ZK ZZS ,,FIorian,,
Wiesław Puchalski

Przewodniczący ZG NSZZ PP
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Mariusz Tyl

Przewodn ic zący ZG NSZZ Policjantów
Antoni Duda
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Mundurowych

Warszawa, 08.01.2010 r

Pan Donald TUSK
PREMIER R,ZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Bogdan BoRUSEWIcz Marszałek Senatu RP

Pan Bronisław KoMoRoWsKI Marszałek Sejmu RP

Federacja Związkow Zawodowych Słuzb Mundurowych wyraza stanowczy sprzeciw wobec niedoszacowania

budzetów słuzb mundurowych MSW|A oraz Ministerstwa SprawiedIiwości. Pomimo, Że coraz częściej informuje się

opinię pub|icznąo wychodzeniu Po|ski zkryzysu gospodarczego Policja, Straz Graniczna, Państwowa Straz Pozarna

i Słuzba Więzienna, ma zap|anowany budzet na rok 2010 na poziomie nizszym niz w 2009 roku (w przypadku

Po|icji spadek realny wynosi 6,70/o, a w przypadku Strazy Granicznej - aŻ IB,3o/o). Podnoszone przez kierownictwa

resoftów i słuzb argumenty zwiększenia ,,budzetu zasadniczego'' są nieprawdziwe, poniewaŻzostały zap|anowane

w oparciu o zmniejszony w lipcu 2009 roku budzet.

Istotną kwestiq d|a funkcjonariuszy na rok 2010 jest brak wa|oryzacji uposazeń, które zgodnie z projektem

ustawy budzetowej nie wzrosną nawet o wskaźnik inf|acji. Uwazamy taką sytuację za niedopuszcza|ną biorąc pod

uwagę od poczqtku 2010 roku znaczny wzrost cen i usług, powodujący wzrost kosztów utrzymania d|a

funkcjonariuszy odpowiedziaInych za szeroko pojęte bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiące podobno priorytet

Rzqdu RP.

Panie Premierze

Ape|ujemy o debatę w sprawie zmiany budzetu na rok 2010 słuzb mundurowych odpowiedzia|nych za

bezpieczeństwo wewnętrzne, ochronę granic RP, waIkę ze skutkami k|ęsk zywiołowych oraz po|iĘkę penitencjarną

Państwa.



Przedkładając niniejsze stanowisko, wnosimy o:

. utrzymanie wysokości budzetów co najmniej na poziomie przewidywanym pienluotnie w roku 2009;

. dokonanie wa|oryzacji uposażeń funkcjonariuszy co najmniej o wskaźnik inf|acji przewidywanej na rok 201C

+ 1 punkt procentowy.
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