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K O M U N I K A T 

 
z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2012 roku 

 
1. Komitet Protestacyjny pozytywnie ocenił przebieg Zgromadzenia 

Publicznego w dniu 12 stycznia br. Zakładany cel został 
osiągnięty, do opinii publicznej i decydentów dotarł czytelny 

sygnał, że służby mundurowe są zjednoczone i będą walczyły o 
słuszny postulat podwyżki uposażań dla dyskryminowanych 
funkcjonariuszy PSP, SW i SG. W ocenie Komitetu dużą rolę w 
tej sprawie odegrały media, które relacjonowały przebieg 

manifestacji, która zgromadziła około 1,5 uczestników. Komitet 
za właściwe uznał złożenie petycji szefom PSP i SW, którzy 
muszą mieć świadomość podejmowania aktywnych działań na 
szczeblu centralnym w interesie swoich podwładnych. W 



przeciwnym wypadku ich ocena  przez funkcjonariuszy będzie 
coraz niższa.  

 
 
 

2. Komitet zwraca się do OKP SM o wystąpienie do Konwentu 
Dziekanów Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego o 
poparcie w ramach solidarności zawodowej postulatu 
podwyżek uposażeń dla strażaków, pograniczników i 
funkcjonariuszy służby więziennej. Milczenie Konwentu w 
tej sytuacji wydaje się niezrozumiałe i nieczytelne dla 
pozostałych funkcjonariuszy. Ponadto Komitet zwraca 
uwagę na potrzebę większej aktywności protestacyjnej w 
przyszłości innych Organizacji szczebla wojewódzkiego. 

 
3. Komitet i Federacja w ramach dalszych działań na szczeblu 

wojewódzkim przyjęła następujący plan działania: 
 

� Debata w sprawach dotyczących problemów SW – organizator 
ZO NSZZ FiPW -  luty,  

 
� Debata z wielkopolskimi Parlamentarzystami na temat 

problemów służb Mundurowych - organizator Federacja – 
marzec, 

 
� Debata na temat BHP w służbach – kwiecień – organizator ZW 

NSZZ PP, ZW NSZZ Policjantów i Federacja, 
 

� Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego – debata w zakresie 
współpracy strony związkowej z pracodawcami, w uzgodnieniu z 
RW OPZZ, Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska oraz ZW 

FZZ – maj, 
 

� Formy protestu skoordynowanie przez OPK: blokada internetowa 
stron rządowych, marsz gwiaździsty, 

 
� Komitet ze zrozumieniem odniesie do innych oddolnych 

protestów funkcjonariuszy niezrzeszonych w organizacjach 
związkowych. 

 
 
 
       W imieniu WKP SM 

 
        /-/ Andrzej SZARY 


