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W odpowiedzi na wystąpienie Federacji Związkow 'Zdwodowych Służb

Mundurowych do kandydat w na urząd Prerydenta pragnę Panstwa zapewniĆ, że

problemy służb, K re Par1stwo reprezentują były zawsze obecne w moich działaniach.

Pa strryo polskie musi szceg lnie dbaĆ o formacje, kt re zapewniają

bezpieczer'rstwo pa stwa i oby\Ą,ateli. Troska pa stwa o kondycję policji, strad

pożarnej, strazy granicznej i służby więiennej powinna objawiac się gł wnie W

zapewnieniu tym służbom należytąo finansowania. Tylko odpowiednio wyposażone i

dobłze opłacane służby mogą prawidłowo wypdniać s:woje obowięki. Podejście to

sięga tradycji międrywojennej. ]uż w 1919 uznano, że pa stwo ma obowiązek dbania o

Ęch, K rry mu suzą oraz zapewnienia im odpowiednich świadczefr.

Rząd, kt rym kierowałem w latach 2006-2007 poważnie traktował problemy, z

ktorymi borykają się 9uzby mundurowe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował

ustawę o modernizacji służb mundurowych uchwaloną pftel Sejrn w styczniu 2007

roku. Wprowadzone pzepisy pnewidywały pzeznaczenie 6,3 mld złoĘch w ciąu
trzech lat na kompleksową modernizację służb i podwyzkę wynagrodzell

funkcjonariuszy. Niestety założenia ustawy wykonane zostaĘ jedynie w części. W roku

Ż008 na skutek problem w z wykonaniem budżetu pa stwa słuzby mundurowe nie

otrrymały części naleznych im środk w. W 2009 roku cięcia zwiąeane e pracą słuzb

mundurowych wyniosły 1,2 mld złotych. Budżet na rok 2010 został sk1'ngt1uoł'rany na

podstawie okrojonego w 2009 budżetu służb mundurowych. W latach 2008-2010
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wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zosta} zredukowane o kwotę ok.3 mld zł.

Program modernizacji został prŻez obecną koalicję wydłużony do 5 lat' a środki na jego

realirację zmniejszono 0 kwotę prawie 500 mln zł.

Troska państwa CI służby mundurowe musi objawiać 5ię również W

sprawiedlivuym systemie emerytalnym. NiesteĘ nąd Donalda Tuska zapowiedział

zmiany systemu poprzez wprowadzenłe pow*echnąo systemu ubezpie*enia oraz

zredukowanie świadczeń z $tułu pełnionej służby. Zaproponowano wydłużenie czasu

służby z obecnie obowiązujących 15 lat, Kóre uprawniają do najnizszych świadczeń

emerytalnych' W efekcię w 20s9 ze służby odeszło 5700 połicjantów. ]est to liczba

najwiękga w histońi ostatnich lat. Taxa $/lx.'acja }est nie Ęlko niedopuszaalna, ale

również niebezpieana z punktu widzenła państnła i oĘłłlateli. Zapowiedziane działania

muszą zostaĆ powstrzymane' a system €m€n/6lny słtlŹb mundurowych musi opierać się

o zasady, które gwaranĘą naleźYte zabeupieczenie funkcjonariuxy, którry służą

Polsce.

Pragnę Państrła zapewnić, że jako prezydent Ędę z całej siĘ zabiegał o pełne

wykonanie planu modernizaryjnego służb mundurowych oczekując od rządu i sejmu

pnedłożenia odpowiedniej u*awy z programem modemizacji na kilka najbliŹszych lat.

Zapgruniam rÓrni*ż, że nie dopuxczę do ograniczania uprawnień erpn&afrrych

funkcjonariusĘr odpotl'iedzialnych za bezpieczeństrno państwa i obywateli-
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