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Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Prezydiurn Federacji Zwtązkow Zawodowych Służb Mundurowych

zrzeszaiące funkcjonariuszy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Adrninistracji,

Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Finansow w związku z brakiem

odpowiedzi na pisrno zdnia7 września2Oż2 r. wnosi o pilne spotkanie z Panefi1

pretnierem.

Z posiadanej wiedzy członkow Federacji wynika. że atmosfera wŚrod

funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych spowodowana propozycją

rządowąwaloryzacji uposazeń w wysokości 7 .8oń co stanowi rnniej, niż 50oń realnej

inflacii z rownoczesnym przesunięciem tenninu jej realizacli z 1 stycznia 2023 roku

na l marca 2023 roku jest bardzo zła. Rozgoryczenie funkcjonariuszy polityką

Pańskiego rządu w stosunku do słuzb mundurowych doprowadziło do wybuchu

niezadowolenia a jednocześnie prowadziw prostej linii do fali protestów i masowych

odejść ze słuzb, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo Państwa

i Obywateli.

IJważamy, ze opisana sytuacja wymaga podjęcia natychrniastowych działań

przęz Prezesa Rady Ministrow oraz podjęcia natychrniastowych rozmów

zptzedstawicielarni Federacii w celu zażegnania sytuacii kryzysowej w służbach.

Na dzień dzisiejszy zostałjuz podniesiony stopień alarmowy wprowadzany

w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywanego zagrożenia

bezpieczeństwa Państwa ze względu na zagrożenie zewnętrzne. a poprzez działanta

Rządu doprowadza się do rozkładu bezpieczeństwa wewnętrznego. To nie kto inny

jak służby mundurowe stoją na straży bezpieczeństwa i ochrony granic

Rzeczypospolitei Polskiei, Unii Europejskiej i NATO. a prawdopodobne lnasowe

odejście ze służb znacznieje osłabią.
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