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 „Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych” 
       

                     

     Pan 
     Donald TUSK 
 
     Prezes Kancelarii Rady Ministrów 
 
     za  pośrednictwem 
 
     Pan 
     Piotr FLOREK 
 
     Wojewoda Wielkopolski 
     w Poznaniu 
 
Wielce Szanowny Panie Premierze!!! 
 
 Jako przedstawiciele służb mundurowych Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej  
województwa wielkopolskiego w poczuciu obowiązków zapisanych w 
ustawie o związkach zawodowych oraz Statutach zostaliśmy zmuszeni 
do publicznego przedstawienia przedstawicielowi Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej w naszym województwie stanowiska w 
kwestiach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz interesów 
funkcjonariuszy. 
 Od 4 lat służby mundurowe poddawane są wielu nieracjonalnym 
programom oszczędnościowym, co prowadzi do ogromnej frustracji 
szeregowych funkcjonariuszy i destabilizacji służb (od kilku lat ze 



służby w 2011 roku odeszło najwięcej funkcjonariuszy),  i nie ma 
żadnej pewności, że w kolejnych latach sytuacja ulegnie poprawie. 
 Decyzja Premiera Rządu RP o zapewnieniu w budżecie Państwa 
na 2012 rok środków na wzrost uposażeń tylko dla policjantów i 
żołnierzy jest nie do zaakceptowania i budzi nas zdecydowany 
sprzeciw, gdyż dyskryminuje strażaków, więzienników i 
pograniczników. 
 Próba skłócenia służb sfederowanych w Federacji Związków 
Zawodowych Służb Mundurowych, to świadoma prowokacja, która 
doprowadziła do rozpoczęcia działań protestacyjnych, które nabierają 
na sile i będą kontynuowane jeżeli Premier RP nie zmieni swojego 
stanowiska w tej sprawie. 

W  Wielkopolsce jest kilka jednostek i placówek, które ze 
względu na wymogi w zakresie przepisów BHP, sanitarnych, 
budowlanych i technicznych powinny być zamknięte w trybie 
natychmiastowym. Kierujemy w tym miejscu pytanie. Jak Pan 
Premier widzi rozwiązanie tego problemu, skoro funkcjonariusze w 
warunkach urągających godności zawodu nie powinni pracować? 

Na taki scenariusz Organizacje Związkowe nie wyrażają zgody i 
będą się w sposób zdecydowany i zgodny z prawem protestować i 
żądać zmian. 
 Kolejnym krokiem jest dzisiejsza manifestacja, która ma 
uświadomić decydentom konieczność zmiany polityki w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Mieszkańcy naszego województwa muszą mieć zapewnienie 
również ze strony Pan Wojewody, że formacje mundurowe będą 
mogły realizować w bieżącym roku swoje zadania ustawowe przy 
zapewnieniu niezbędnych środków na ich realizację. 
 Aktualnie w dobie kryzysu finansowego trwają prace nad 
wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego służb mundurowych, 
próbując jednocześnie przekonać opinię publiczną o konieczności 
likwidacji „przywilejów” i skłócić nas ze społeczeństwem. 

To my – funkcjonariusze, w rocie ślubowania mamy wpisane 
słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z 
narażeniem życia”. To my jesteśmy wyłączeni spod ochrony 
przepisów Kodeksu Pracy i to my służymy w systemie 
hierarchicznego podporządkowania, w którym poszanowanie i 
godność funkcjonariusza zazwyczaj są na dalszym planie. 



W ocenie Organizacji Związkowych ewentualne niekorzystne 
zmiany w systemie dla obecnie służących funkcjonariuszy oraz dla 
tych, których obejmie nowy system  spotka z naszym zdecydowanym 
sprzeciwem. 

Zastosowana formuła przekazu medialnego, mówiąca o 
rzekomych „przywilejach” świadczy o świadomym lekceważeniu 
środowiska zawodowego liczącego ponad 150 tysięcy 
funkcjonariuszy, narażających codziennie zdrowie a nawet życie. 

Dialog społeczny zapisany w dokumentach rządowych to w 
wielu wypadkach zasłona dymna, aby wprowadzić społeczeństwo w 
błąd. Prędzej czy później rządowa manipulacja, dezinformacja, 
socjotechnika oraz pablic relations zostaną zdemaskowane przez 
większość  Wielkopolan.  

Związki Zawodowe są odpowiedzialne w swoich działaniach, 
jednak po drugiej stronie – rządowej jest partner o podwójnej twarzy 
nieakceptujący w pełnym zakresie reguł Państwa demokratycznego, 
stowarzyszonego w Unii Europejskiej. 

 

Szanowny Panie Premierze!!! 
 
 Pragniemy oświadczyć, że tylko konstruktywny dialog oparty na 
wzajemnym szacunku, nawet przy rozbieżnych stanowiskach jest   
niezbędny, a  na dzień dzisiejszy jest wręcz potrzeba chwili.  
 Aby przezwyciężyć kryzys niezbędna jest współpraca w 
interesie mieszkańców Wielkopolski. W przeciwnym wypadku może 
dojść do eskalacji działań protestacyjnych, również tych oddolnych, 
które mogą doprowadzić do zachwiania podstaw Państwa. 
 Organizacje Związkowe już wielokrotnie były przyczynkiem do 
mądrych zmian, wystarczy tylko wspomnieć tylko transformację 
ustrojową w 1990 roku. 
  Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych oczekuje od Pana 
Premiera działań w celu: 
 

1. Zapewnienia w budżecie Państwa na rok 2012 niezbędnych 
środków finansowych na podwyżki uposażeń 
funkcjonariuszy PSP, SW i SG na poziomie przewidzianym 
dla policjantów i żołnierzy 

  



 Ponadto Komitet oczekuje: 
 

1. Zagwarantowania ustawowej ochrony prawnej 
funkcjonariuszy. 

 
2. Opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w 

ustawach pragmatycznych m. in.: 
 

• Zapewnienie gratyfikacji finansowej za służbę w 
niedzielę, święta i dni wolne oraz ponadnormatywny 
czas służby, w tym określenie jego limitu w okresie 
rozliczeniowym; 

 

• Wprowadzenie w służbie zasad przeciwdziałających 
mobbingowi; 

 
3. Umożliwienia stosowania w pełnym zakresie w praktyce 

przez Zakładowe Organizacje Związkowe Służb 
Mundurowych ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy. 

  
4. Urealnienia dotacji mieszkaniowej dla funkcjonariuszy na 

poziomie określonym w MON. 
 

5. Wykre ślenia przepisów upolityczniających formacje 
mundurowe tj. obowiązek zasięgnięcia opinii Wojewody i 
innych organów samorządowych o kandydatach na 
stanowiska komendantów. 

 
6. Wprowadzenia zapisów ograniczających możliwość 

przesuwania "środków osobowych' na "wydatki rzeczowe". 
 
Panie Premierze!!! 
 
 Realizacja powyższych postulatów podniesie efektywność 
działania służb mundurowych, a co za tym idzie zapewni 
mieszkańcom Wielkopolski wzrost poczucia bezpieczeństwa.  
 Przyczyni się to również do poprawy warunków pracy 
kilkutysięcznej rzeszy funkcjonariuszy. 



 
BEZPIECZEŃSTWO MUSI KOSZTOWA Ć!!! 

 
Panie Premierze!!! 
 
 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych 
województwa wielkopolskiego czeka na zwołanie w terminie do 20 
stycznia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem 
Komendantów Wojewódzkich oraz Dyrektora Służby Więziennej 
poszczególnych służb mundurowych i przedstawicieli Federacji celem 
przedstawienia rzeczywistej sytuacji panującej w swoich formacjach 
oraz wydania opinii lub stanowiska. 
 
 

W imieniu Wielkopolskiego Komitetu Protestacyjnego Służb 
Mundurowych 

 
Przewodniczący 

ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego 
 

Andrzej Szary 
 

 

 Przewodniczący  
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pożarnictwa Wielkopolski    
 

Jerzy Rak 
 

Przewodniczący  
Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków  „Florian” 

 
 Józef Kuliński 

 
Przewodniczący  

Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
 

 Radosław Bochen 
 



Zastępca Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników  

Więziennictwa 
 

Dariusz Grajczyński 
 
 

Przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

 
Zbigniew Rogodziński 


