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Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów wydał oświadczenie, w którym po raz kolejny apeluje
do funkcjonariuszy o solidarność zawodową w ramach protestu przeciwko nierówniej
waloryzacji uposażeń. Przewodniczący Andrzej Szary przypomina, że za każdym razem działania
Rządu polegają na próbach rozbicia jedności służb mundurowych walczących o swoje prawa.
„Za nędzne 300 srebrników kupić się nie damy!” - powiedział Szary podczas styczniowej manifestacji
w Poznaniu, co zostało przyjęte z gorącym aplauzem demonstrujących funkcjonariuszy.
Treść oświadczenia:
Poznań, 2012-01-17
O?WIADCZENIE

Zarz?du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie podwy?ek i solidarno?ci zawodowej z dnia 17 stycznia 2012 roku

Od momentu exspose Premiera Rz?du Donalda Tuska, który zapowiedzia? podwy?ki wy??cznie dla policjantów i ?o?nierzy, NSZZ Policjantów pomys?odawca i twórca Federacji Zwi?zków Zawodowych S?u?b Mundurowych postanowi? solidarnie wesprze? dzia?ania Organizacji Zwi?zkowych PSP, SW i SG w celu zapewnienia w bud?ecie Pa?stwa na 2012 rok ?rodków na

podwy?ki dla stra?aków, pograniczników i wi?zienników.

Wielu policjantów zadaje sobie pytanie dlaczego Zwi?zek tak postanowi??

Odpowied? jest prosta, podczas prac nad ustaw? emerytaln? przedstawiciele strony zwi?zkowej zawsze mówili o potrzebie wzrostu uposa?e? dla funkcjonariuszy s?u?b mundurowych dzia?aj?cych w Federacji, które s? konieczne, aby reforma mia?a jakikolwiek sens.

Pragn? przypomnie?, ?e dzi?ki solidarno?ci s?u?b w 2009 roku, w wyniku protestów powstrzymano niekorzystne zmiany emerytalne oraz zapewniono ?rodki dla policjantów na ?wiadczenia przekraczaj?ce ponad 200 mln z?otych.

Dzia?ania Federacji w 2011 roku doprowadzi?y do zapewnienia obecnie s?u??cym funkcjonariuszom praw emerytalnych na dotychczasowych zasadach.

Je?eli kto? jest dobrym obserwatorem ?ycia publicznego, a zapewne takimi s? funkcjonariusze, decyzja Premiera RP oraz wypowiedzi Ministra Spraw Wewn?trznych to ewidentna i ?wiadoma próba sk?ócenia ?rodowiska s?u?b mundurowych, oraz rozbicia solidarno?ci, która jest bezcenna w walce o popraw? warunków s?u?by i p?acy.

Co w tym wszystkim jest niepokoj?cego i nie do zaakceptowania, to partykularna postawa niektórych kierowników jednostek Policji wysokiego szczebla, którzy twierdz?, ?e jak policjanci b?d? wspiera? innych funkcjonariuszy to otrzymaj? ni?sze podwy?ki.

Powstaje w tym miejscu pytanie, gdzie byli Ci Panowie podczas walki o system emerytalny i podwy?ki uposa?e??.

Nie pami?tam, aby podczas spotka? Zespo?u, ktokolwiek oprócz strony zwi?zkowej walczy? o interesy szeregowych funkcjonariuszy. Kierownictwo polskiej Policji nie potrafi?o przedstawi? ?adnych argumentów w obronie swoich podw?adnych, wr?cz odwrotnie chcia?o przypodoba? si? Ministrowi, proponuj?c niekorzystne rozwi?zania np. te dotycz?ce zwolnie? lekarskich (L - 4).

Publiczne wypowiedzi cz??ci prze?o?onych kwestionuj?cych solidarno?? zawodow? s?u?b mundurowych i decyzje Zwi?zku, to dzia?ania nieodpowiedzialne, które tworz? zam?t w ?rodowisku. Zapewne takie zalecenia id? do nich ze strony Ministerstwa i KGP i maj? na celu nastawi? policjantów przeciw dzia?aczom NSZZ Policjantów.

Panowie Pami?tajcie, Zwi?zek posiada uprawnienia ustawowe i statutowe oraz wiedz? oddoln?, któr? wykorzysta je?eli podejmiecie dzia?ania naruszaj?ce Nasz? niezale?no?? lub b?dziecie utrudniali Nam dzia?alno?? w interesie policjantów. Historia pokaza?a, ?e otwarty konflikt z NSZZ Policjantów zawsze ko?czy si? ?le dla tych, którzy go wywo?ali.

Nale?y pami?ta?, ?e nie jest „bohaterstwem” gdy Wam jest lepiej, sztuk? jest wsparcie tych, którym dzieje si? krzywda lub s? dyskryminowani!!!

Jestem przekonany, ?e policjanci maj? swój rozum i nie dadz? si? zmanipulowa?. Nale?y pami?ta? w chwili próby nale?y trzyma? si? razem, bo w?adza wykorzysta ka?d? rys? na naszej solidarno?ci i niezale?no?ci.

Je?eli stronie rz?dowej i s?u?bowej bardzo zale?y na sk?óceniu funkcjonariuszy, to doprowadzi to do eskalacji dzia?a? protestacyjnych, a okres na ich prowadzenie jest najlepszy z mo?liwych, w perspektywie mi?dzynarodowa impreza „EURO 2012”.
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Minister Spraw Wewn?trznych mówi?cy o obowi?zku dialogu ze stron? spo?eczn? powinien zda? sobie spraw?, ?e dalsze naci?ganie liny w sprawie podwy?ek uposa?e? dla dyskryminowanych s?u?b mo?e sko?czy? si? dla niego bardzo powa?nym konfliktem, który w konsekwencji doprowadzi do znanych z historii oddolnych protestów policjantów, stra?aków, pograniczników i

funkcjonariuszy s?u?by wi?ziennej.

Zwracamy si? równie? z apelem do naszych prze?o?onych od szczebla KGP a sko?czywszy na KMP, KMP i KP, aby wykazali wi?cej solidarno?ci w walce o lepszy byt swoich podw?adnych. NSZZ Policjantów nie jest i nigdy nie by? wrogiem policjantów, przeciwnik jest gdzie indziej.

Zwi?zek Zawodowy Policjantów na przestrzeni ostatnich 21 lat spotyka? si? z wieloma dzia?aniami strony ministerialnej i s?u?bowej wymierzonymi wobec niego, jednak nie przestraszy? si? i nadal robi swoje, staraj?c si? poprawi? byt funkcjonariuszy.

PAMI?TAJMY W JEDNO?CI SI?A!!!

Przewodnicz?cy
Zarz?du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego

/-/ podinsp. Andrzej SZARY

Do wiadomo?ci:

- Wielkopolscy policjanci

- ZG NSZZ Policjantów
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