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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie kolejnego 
zamiaru formalizacji funkcjonowania FZZSM 

 
 
  W związku z docierającym do naszej  Federacji informacjami o konieczności nadania  
Federacji  Związków zawodowych Służb Mundurowych osobowości prawnej, uważamy, że są to 
działania niecelowe i w konsekwencji mogą się negatywnie odbić dla idei powstania oraz 
funkcjonowania naszego wspólnego dobra jakim jest Federacja.   
 Nasza Federacja już w dniu 14 lutego 2013 roku przyjęła stosowne stanowisko w tej   
sprawie stwierdzając m.in., że  działalność Federacji powinna być oparta na: 
 

• wzajemnym szacunku przedstawicieli poszczególnych organizacji związkowych policjantów, 
strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej, 

•  wewnętrznej często ostrej ale merytorycznej dyskusji,  
• poszukiwaniu kompromisu, 
• przejmowaniu wspólnych stanowisk, opinii w interesie środowisk służb mundurowych. 

Jedność we wspólnym działaniu to osiągnięcie godne pochwały i dalszego kontynuowania. 
Wielkopolska Federacja apeluje po raz kolejny do kolegów, którzy jako cel postawili sobie 
sformalizowanie Federacji, aby tego zaniechali dla dobra całego środowiska. 
 W chwili obecnej nie jest nam potrzebna dyskusja formalno – prawna o funkcjonowaniu 
Federacji, tylko wspólna walka o interesy funkcjonariuszy służb mundurowych, które były i będą 
naruszane  jak np. w przypadku obecnie procedowanej w Sejmie RP  tzw. ustawy o „L-4”. 
 Każdy kto działa w strukturach Federacji na różnych szczeblach powinien bardzo dokładnie 
wiedzieć, czym grozi debata o sobie a nie o sprawach do rozwiązania. Jak pokazuje historia tego 
typu działania prędzej czy później doprowadzą do rozbicia jedności, która tak mozolnie przez wielu 
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działaczy była tworzona i była naszą siłą w walce ze stroną rządową i służbową o nasze wspólne 
interesy. Zwykłych członków związku nie interesują kwestie personalne na szczycie władzy 
związkowej, liczy się przede wszystkim skuteczność w działaniu oraz wynik końcowy dla dobra 
członka związku i pozostałych funkcjonariuszy. 
 W naszej ocenie obecnie funkcjonujące porozumienie w zakresie funkcjonowania Federacji 
jest zgodne z art. 11 ust. 1  z ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, a co za 
tym idzie wystarczające, aby skutecznie przeciwstawiać się pogorszeniu statusu funkcjonariuszy 
służb mundurowych. 
 Wielkopolska Federacja tak jak dotychczas będzie miała głównie na celu interes 
funkcjonariuszy. Pracy jest tak dużo, że każdemu jej wystarczy pod warunkiem, że będzie wola 
ciężkiej pracy społecznej, która nie jest doceniana jednak może dawać satysfakcję. 
 Celem jeszcze większej demokratyzacji funkcjonowania WFZZSM postanowiono 
wprowadzić rotacyjne - półroczne kierowanie Wielkopolską Federacją. Do końca 2013 roku 
kierował nią będzie Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, natomiast od 1 stycznia do 30 końca 
czerwca 2014 roku kierował nią będzie Przewodniczący ZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa. 
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