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„DZIEŃ 27 SIERPNIA DNIEM OSTATNIEJ SZANSY” 
 
 

S T A N O W I S K O 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie wysłuchania 
publicznego w dniu 27 sierpnia br. w Sejmie RP dot. projektu tzw. ustawy o „L-4”. 
 
 W związku z planowanym w dniu 27 sierpnia br. sejmowym wysłuchaniem publicznym               
w sprawie tzw. ustawy o „L-4”  Wielkopolska Federacja stoi na stanowisku, że stworzyła się realna 
szansa autonomicznego podjęcia przez Federację na najbliższym posiedzeniu Federacji w dniu          
5 sierpnia następujących decyzji : 
 

1. Skierowania do Sejmu RP stosownego wniosku o udział przedstawicieli Federacji               
w wysłuchaniu publicznym. 
 

2. Równoległego zorganizowania w czasie wysłuchania publicznego miasteczka 
edukacyjnego  lub przeprowadzenie pikiety przed gmachem Sejmu celem przedstawienia 
opinii publicznej argumentów przemawiających za odrzuceniem lub zmianą 
niekorzystnych zapisów ustawy. 

 
3. Zaproszenia do udziału w najbliższym posiedzeniu przedstawicieli wojewódzkich 

organizacji Federacji celem opracowania szczegółów przeprowadzenia wysłuchania, 
miasteczka lub pikiety. 
 

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

 W ocenie naszej Federacji nadszedł obecnie najkorzystniejszy moment na pokazanie, że 
możemy faktycznie zaprotestować w obronie interesów funkcjonariuszy. 
 Czekanie na protesty w dniu 11 września to ewidentny błąd, który może dla nas przynieść 
więcej strat wizerunkowych (upolitycznienie protestu) niż korzyści. 
 W naszej ocenie Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz już po raz kolejny 
publicznie potwierdził, że nie ma zamiaru ustąpić, natomiast Federacja wykazuje niedostateczny 
poziom zdecydowania w swoich działaniach. Akces „podpięcia” się pod protesty wrześniowe o tym 
wyraźnie świadczy i jest odczytany przez nas jako brak własnego pomysłu na przeciwstawienie się 
zamiarom Rządu zmierzającym do zabrania uprawnień ustawowych. 
 Najwyższy czas, aby wykorzystać powstałą okazję (w historii służb jest to pierwsze 
wysłuchanie publiczne w sprawach istotnych dla naszych środowisk zawodowych) i 
zaprotestować wspólnie i zdecydowanie. 
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CZAS NIEEFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ SIĘ SKOŃCZYŁ!!! 
 

CZEKAMY NA KONKRETY!!! 
 

DEKLARUJMY WSPARCIE DZIAŁAŃ PROTESTACYJNYCH FEDERACJI!!! 
 

  

   
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    

 
 
 
                  


