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Wielce Szanowni Parlamentarzyści Ziemi Wielkopolskiej! 
 
 Działając z upoważnienia  Wielkopolskiego Komitetu 
Protestacyjnego  Służb Mundurowych  województwa wielkopolskiego, 
zwracam się do  Państwa  Senatorów i Posłów RP, naszych 
reprezentantów w polskim Parlamencie o wprowadzenie w budżecie 
Państwa na 2012 rok, zapisu umożliwiającego podwyżki uposażeń 
dla dyskryminowanych służb: PSP,SW i SG, na zasadach 
analogicznych jak w Policji i Wojsku tj. po 300 zł dla 
funkcjonariusza od 1 lipca. 
 Celem opisania powodów naszego wystąpienia w załączeniu 
przesyłam petycję WKPSM z dnia 12 stycznia przekazaną za 
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka do Premiera 
RP Donalda Tuska oraz opinię Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego z dnia 19 stycznia br. 
 
Panie i Panowie Parlamentarzyści! 
 
 Proszę nie lekceważyć naszego postulatu, gdyż w przeciwnym 
wypadku eskalacja protestów służb mundurowych może realnie 
doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców  
Wielkopolski, czego nie chcemy oraz może utrudnić zabezpieczenie 
światowej imprezy „EURO 2012”, która jak wszystkim wiadomo 
odbędzie się również w Poznaniu.       

 



 Komitet Protestacyjny wie, że w przeszłości z Waszego 
Parlamentarnego Środowiska były kierowane wnioski w celu poprawy 
warunków służby wielkopolskich funkcjonariuszy. Część z Państwa 
kierując się zaleceniami lidera politycznego tylko deklarowała wolę 
pomocy, zapominając o obowiązku reprezentowania swoich wyborców. 
 Obecnie nadszedł czas, aby pokazać jakie Panie i Panowie 
macie nastawienie do funkcjonariuszy państwowych, codziennie 
chroniących bezpieczeństwo Wielkopolan, narażając życie i 
zdrowie. 
 W przeciwnym wypadku konsekwencje spadną również na Was, 
którzy stanowicie prawo i musicie mieć raz na jakiś czas odwagę iść 
pod prąd w interesie stabilności formacji mundurowych, 
funkcjonariuszy oraz Wielkopolan, którzy nam ufają i na nas liczą 
podobnie jak my na Was Panie i Panowie Senatorowie, Panie i 
Panowie Posłowie. 
 Komitet Protestacyjny oczekuje odpowiedzi na nasze 
wystąpienie, co potwierdzi, że problem jest Wam znany i chcecie 
go rozwiązać.    
 
 
          Łączę wyrazy szacunku 
 
      /-/ podinsp. Andrzej SZARY 
 
 
 Załączniki: 

 
− Petycja do Premiera 

− Opinia WKDS                                                              
 

 
 

SPRAWA PILNA!!! 


