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W N I O S E K 
 
 

 
W imieniu i upoważnienia Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków 

Zawodowych   Służb   Mundurowych   wnioskujemy   do   Federacji   o   niezwłoczne 
powołanie na szczeblu krajowym Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego 
Związków Zawodowych Służb Mundurowych. 

W naszej ocenie Komitet powinien wystąpić do Rządu RP z następującymi 
żądaniami: 

1. Wprowadzenie do założeń budżetu Państwa na 2016 rok zapisu 
gwarantującego realne podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, PSP, 
SG i SW. 

2. Odmrożenie corocznej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy. 

3. Unifikacji przepisów obowiązujących w Policji, PSP, SG, SW i w Wojsku 
Polskim w zakresie należnych świadczeń. 
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4. Urealnienie budżetów służb mundurowych. 

5. Zaprzestanie prowadzenia pozorowanego dialogu ze związkami 
zawodowymi służb mundurowych. 

6. Ochronę wizerunku medialnego służb mundurowych poprzez zdecydowaną 
i natychmiastową reakcję MSW na ataki medialne w nas skierowane. 

7. Zwiększenie etatowe służb w sytuacji zwiększenia ich ustawowych 
obowiązków. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, w jakiej obecnie znajduje się nasz Kraj 
wyraźnie pokazuje, że służby mundurowe, które mamy zaszczyt reprezentować muszą 
mieć        zapewnione        niezbędne        środki        finansowe        na        efektywne 
i    skuteczne   działania,   którego   celem   jest   celem   zapewnienia   bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego naszego Państwa. 

Nasze  Federacje  widzą  pilną  potrzebę  podjęcia  przez  władze  na  szczeblu 
krajowym     zdecydowanych     działań.     Tylko     skomasowane,     zsynchronizowane 
i zdecydowane kroki w ramach Federacji mogą skutkować podjęciem przez stronę 
rządową właściwego dialogu, który pozwoli na realizację ww. żądań, które od lat są 
przedmiotem działań protestacyjnych i są permanentnie lekceważone. 

Czas najwyższy wskazać Rządzącym, że pozorowany dialog nie służy nikomu 
i działa na szkodę wszystkich. 

Patrząc na poprawiającą  się sytuację budżetu Państwa (planowany w przyszłym 
roku wzrost PKB o 3,5%) i nakłady na Wojsko Polskie (zapowiedź Premier RP Ewy 
Kopacz z dnia 17 lutego zwiększenia budżetu MON w 2016 roku o 800 mln zł) takie 
możliwości istnieją tylko ktoś musi o to zawalczyć. 

Apelujemy jednocześnie o zaprzestanie przez niektórych przedstawicieli Federacji 
działań destabilizujących jej funkcjonowanie. Ostanie kilkanaście miesięcy pokazuje, że 
Federacja nie mówi jednym głosem, gdzie partykularne interesy jednostek są ponad 
dobro ogółu. 

Obecnie prowadzone działania protestacyjne różnych grup zawodowych 
dowodzą, że można i trzeba skutecznie walczyć o interesy naszych grup zawodowych. 

 
Wielkopolska i Lubuska Federacja liczą na uwzględnienie naszego 

wniosku i przedstawienie realnego Planu Działania na najbliższe dni 
i miesiące 2015 roku. 

 
 

Czas najwyższy podjąć zdecydowane kroki !!! 



 

   
Przewodniczący 

ZO NSZZ FSG PSG  przy NoOSG 
 

Tomasz Deszcz 

Przewodniczący 
ZO NSZZ FiPW 

 
Dariusz Grajczyński 

Przewodniczący 
ZW NSZZ P woj. wlkp. 

 
Andrzej Szary 

 
 

Przewodniczący  
WZW ZZS „Florian” 

 
Józef Kuliński 

Przewodniczący 
ZW NSZZ PP 

 
Zbigniew Rogodziński    
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Federacji ZZ SM 
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