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Federacja Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych Woj. do|noś|ąskiego wyraŻa
stanowczy sprzeciw Wobec nadmiernie przeciągąących się negocjacji W sprawie zmian W ustawie
emeryta|nej służb mundurowych. Nie akceptujemy odraczania rozmóW przez stronę rządową z
przyczyn _ naszym zdaniem - pozornych i błahych.

Zdaniem Federacji postawa Strony rządowej w tej kwestii Świadczy o braku dobrej Wo|i do
Wypracowania kompromisowych rozwiązań, które mogłyby satysfakcjonowac obie strony, a na
ktore tak mocno oczekuje całe środowisko słuzb mundurowych.

Ko|ejny termin zap|anowanych na dzień 20 lipca br. negocjacji nie doszedł do skutku z
powodu choroby Pana Ministra' UwaŹamy, iz w takiej sytuacji - p|zy juz tak znalzącym w
negocjacje zaangaŻowaniu strony związkowej, a zwłaszcza p|zy istotnych Wstępnych usta|eniach
poczynionych na wcześniejszym spotkaniu roboczym, moŻna było wydelegować w zastępstwie
uprawnionego przedstawicie|a, który to, przy dobrej wo|i oraz odpowiednim zabezpieczeniu strony
organizacyjnej przez Urząd Pana Ministra, mógł dokładnie zgłębić tematykę negocjacji i

doprowadzic wspo|nie ze stroną związkowądo ostatecznego uzgodnienia spornych kwestii.
Proszę równiez zauwaŻyć, ze ko|ejne nagłe odroczenie spotkania spowodowało także

zna;zne koszty społeczne, wynikające z absencji naszych przedstawicie|i na słuzbie, w sytuacji
gdy tak bardzo odczuwane są braki kadrowe. Nie bez znaczenia są tez koszty finansowe
poniesione w postaci de|egacji, co w okresie kryzysu stanowi istotny uszczerbek d|a finansów
poszczegÓ|nych organizacji. Najistotniejszy jest jednak brak konkretnych rozstzygnięó' co
spowodowało po raz ko|ejny znaczne wzburzenie nastrojÓw wśród ,,mundurowych'' , od których to
przecieŻ społeczeństwo oczekuje racjona|nego i bezstronnego postępowania W obronie
bezpieczeństwa i porządku pub|icznego.

Postępowanie strony rządowej jednoznacznie wskazuje na |ekceważenie drugiej strony i

naszych istotnych prob|emów. Naszym zdaniem wyrażnie sugeruje także ukryty zamiar
przeciągania negocjacji do takiego momentu, aby tuż przed wyborami w celach propagandowych
hucznie odtrąbić za poŚrednictwem mediów sukces strony rządowej |ub co gorsza, do okresu po
wyborach - tak aby samowo|nie (jednostronnie) wprowadzió nowe rozwiązania, tym samym
doprowadzić do ograniczenia naszych dotychczasowych uprawnień ustawowych i znacznego
pogorszenia wzajemnych relacji, skutkującego zaostrzeniem stanowisk i protestami w skali
ogó|nokrajowej.

Żądamy zatem uczciwego podejścia do rozmow przez Pana Ministra, zaprzestania
pozorowanych działan mających jedynie na ce|u grę na czas i podpisania wspó|nie
Wypracowanego porozumienia dającego pełna gwarancję zachowania praW nabytych obecnie
pracującym funkcjonariuszom oraz Wynegocjowanych zmian d|a wstępujących do słuzby po 1

stycznia 2013 roku.
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