
P R O T E S T – POZNAŃ 12 STYCZEŃ 2012R. 
   

 Calem Manifestacji jest uświadomienie przedstawicielom władzy i społeczeństwu 
tragicznej sytuacji w jakiej znaleźli się funkcjonariusze PSP, SW i SG w związku z brakiem 
w budżecie Państwa na 2012 rok środków na podwyżki uposażeń na zasadach 
przewidzianych dla policjantów i żołnierzy.  
 Decyzja Premiera RP Donalda Tuska w tej sprawie nie jest do zaakceptowania i 
budzi nasz  zdecydowany sprzeciw. 

Przy okazji decydenci i media twierdzą, że mundurowi posiadają przywileje, co jest 
ewidentnym nadużyciem. 
 To my 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. 
   
 

DLATEGO   ŻĄDAMY   !!! 
 

1. Zapewnienia w budżecie Państwa na 2012 rok  środków finansowych 
na wzrost uposażeń funkcjonariuszy PSP, SW i SG na zasadach 
ustalonych dla policjantów i żołnierzy. 
 

PONADTO ŻĄDAMY  !!! 
 

1. 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; 

 
• Zagwarantowania ustawowej ochrony prawnej funkcjonariuszy. 
 

2. Umożliwienia stosowania w pełnym zakresie w praktyce przez Zakładowe 
Organizacje Związkowe Służb Mundurowych ustawy o Społecznej Inspekcji 
Pracy. 

 
3. Wprowadzenia zapisów ograniczających możliwość przesuwania "środków 

osobowych' na "wydatki rzeczowe” 
  

NSZZ Policjantów 
NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski    
NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
Związek Zawodowy Strażaków „Florian” 

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
 

 
12 styczeń 2012 roku  
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