Komunikat Międzywojewódzkiego Komitetu
Protestacyjnego FZZ SM

28 kwietnia 2015 r. przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się
konferencja prasowa zorganizowana przez Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków
Zawodowych Służb Mundurowych. Tematem przewodnim były problemy występujące w służbach mundurowych,
których rozwiązaniem Rząd powinien zająć się jak najszybciej ze względu na utrzymanie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa publicznego i coraz większe napięcia wśród funkcjonariuszy.
Zgodnie z planami, w konferencji wzięło udział ponad 200 umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej z województw wielkopolskiego, lubuskiego, warmińskomazurskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Inicjatywę protestacyjną wsparli również przedstawiciele
dwóch reprezentatywnych centrali związkowych – Forum Związków Zawodowych, Krzysztof Małecki i NSZZ
„Solidarność”, Patryk Trząsalski. Występując przed siedzibą Wojewody Wielkopolskiego poparli żądania kierowane
pod adresem Rządu.
Przewodniczący zgromadzenia, podinsp. Andrzej Szary oraz przedstawiciele poszczególnych struktur
wojewódzkich Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zaprezentowali żądania skierowane do
ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. Komitet protestacyjny zażądał od szefów swoich resortów
poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego, argumentując, że zależy ono bezpośrednio od poprawy kondycji
materialnej funkcjonariuszy oraz warunków służby. W wystąpieniach przed Urzędem Wojewódzkim zwracano
również uwagę na bierną postawę centralnych władz poszczególnych organizacji związkowych wchodzących w
skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Argumentowano, że obstrukcja centralnych władz związkowych nie tylko zmniejsza szansę na szybkie rozwiązanie
problemów, ale w niektórych przypadkach wręcz całkowicie ją niweczy. Wystarczy, że jeszcze tylko o miesiąc
centrale związkowe przedłużą jałowy dialog ze stroną rządową a odbije się to na przyszłorocznym budżecie,
który nie uwzględni wzrostu nakładów na bezpieczeństwo. Całkowicie jednak nie przekreślono szansy na szybkie
porozumienie wewnątrzzwiązkowe, pokładając nadzieję w determinacji oddolnej inicjatywy, która dość
dynamicznie zyskuje zwolenników wśród funkcjonariuszy.
Uczestnicy zgromadzenia oraz przedstawiciele mediów zapoznali się z treścią żądań i ich uzasadnieniem. Usłyszeli,
że wspólnym ich mianownikiem jest bezpieczeństwo leżące przede wszystkim w interesie obywateli. W opinii
funkcjonariuszy zabierających głos w trakcie konferencji, zubożali funkcjonariusze oraz niedoinwestowane służby
mundurowe powinny wzbudzać niepokój w całym społeczeństwie. A najbardziej zainteresowanymi naprawą tej
sytuacji powinni być przedstawiciele Rządu, którzy wydają się zapominać o odpowiedzialności politycznej.
Odwołując się do hasła „Idziemy na wybory”, podkreślili, że szczególnie w dniu wyborów żaden polski
funkcjonariusz nie powinien o tym zapominać.
Konferencja zakończyła się złożeniem na ręce Wicewojewody Wielkopolskiego, Pani Doroty Kinal petycji
skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości. Pani Wicewojewoda wyraziła
zrozumienie dla trudnej sytuacji w służbach mundurowych, jednocześnie podkreślając na jej ogromny wpływ w
sferę bezpieczeństwa publicznego. Zapewniła przy tym, że po zapoznaniu się z treścią żądań, w tym samym dniu,
osobiście skieruje petycję do adresatów.
W imieniu organizatorów konferencji, przewodniczący zgromadzenie podinsp. Andrzej Szary podziękował
wszystkim uczestnikom i zapewnił, że oddolnej inicjatywie nie zabraknie determinacji w walce o żywotne interesy
wszystkich funkcjonariuszy. Zapowiedział, że dalsze działania wymagać będą radykalizacji, jednak wszystko zależy
od tego, jak szybko oraz w jaki sposób ministrowie zareagują na żądania wymienione w petycji.
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