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K O N F E R E N C J A   P R A S O W A 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 3 lutego 
2014 roku w Poznaniu  

 
 

I. OGRANICZANIE PRZEZ RZĄD I PARLAMENT RP USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ 
FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH 

 
 Wielkopolska  Federacja  zakłada następujące działania: 
 

1. Informowanie funkcjonariuszy województwa wielkopolskiego o sposobie głosowania 
wielkopolskich Parlamentarzystów w sprawie tzw. ustawy o „L-4” oraz w przyszłości  
o ustawach zmieniających zasady funkcjonowania komisjach lekarskich oraz ustawy  
o grupach inwalidzkich. 

2. Wniosek do władz związkowych szczebla wojewódzkiego o podjecie wspólnych 
skoordynowanych działań protestacyjnych celem zablokowania  niekorzystnych zmian 
w ustawie o komisjach lekarskich i grupach inwalidzkich. 

3. Skierowanie wystąpienia do międzynarodowych organizacji związkowych 
zrzeszających funkcjonariuszy, (z którymi współpracują nasze organizacje) celem 
przedstawienia naszych problemów oraz z prośbą o poparcia naszych przyszłych 
działań protestacyjnych, 

4. Publiczne Wezwanie Premiera Rządu RP o przedłożenie przez Rząd ustaw 
zapewniających  funkcjonariuszom gratyfikację finansową za nadgodziny oraz służbę 
w dni wolne niedziele i święta na zasadach zapisanych w Kodeksie Pracy. 

5. Wszczęcie sporu zbiorowego w sprawie nadgodzin oraz służby w dni wolne, niedziele  
i święta. 

6. Zaproszenie Premiera RP na spotkanie z wielkopolskimi funkcjonariuszami Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. 

7. Podjęcie na szczeblu województwa wielkopolskiego współpracy ze Związkiem 
Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszeniem 
Sędziów „Iustitia” celem rozpoczęcie wspólnych działań w obronie interesów 
funkcjonariuszy, prokuratorów i sędziów. 

8. Wniosek do FZZSM o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego  celem 
zbadania zgodności zapisów podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o „l-4”  
z Konstytucją RP. 

9. Prostowanie nierzetelnych informacji medialnych,  które w złym świetle przedstawiają 
funkcjonariuszy, w tym szczególnie w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień za 
służbę z narażeniem życia i zdrowia.  
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10. Apel do Szefów Służb Mundurowych oraz Dyrektora szczebla wojewódzkiego celem 
wsparcia słusznych postulatów związków zawodowych w zakresie planowanych 
niekorzystnych zmian w przepisach pragmatycznych.  
 

II. POZORNY DIALOG SPOŁECZNY 

Wielkopolska Federacja zakłada następujące działania:  

1. Skierowanie żądania do Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Senackiej 

Komisji Obrony Narodowej celem wymuszenia od właściwych Ministrów  opracowania 

szczegółowego raportu o stanie zdrowia funkcjonariuszy oraz udzielenie odpowiedzi na 

wystąpienia WFZZ i ZW NSZZ P woj. wlkp. w sprawie ograniczenia uprawnień 

ustawowych funkcjonariuszy. 

2. Skierowanie wystąpienia do Marszałek Sejmu RP z wnioskiem o wyjaśnienie powodów 

braku zgody na udział przedstawicieli naszego województwa w posiedzeniu Sejmu RP 

w dniu 24 stycznia podczas przyjmowania przez Posłów RP tzw. ustawy o „L-4”. 

3. Wystąpienie do właściwych Ministrów z żądaniem o podjęcie rzeczywistego dialogu  

ze stroną społeczną bez stosowania zabiegów taktyczno - marketingowych 

pozorujących taki dialog.  

4. Apel do Wojewody Wielkopolskiego o skierowane stosownego wystąpienia  

do Premiera RP celem zmiany zasad dialogu społecznego w ramach WKDS w kierunku 

jego upodmiotowienia i realnego wpływu na tworzenie korzystnych warunków  

do funkcjonowania Państwa w zakresie strona rządowa – pracodawcy - związki 

zawodowe. 

   
Przewodniczący 

ZO NSZZ FSG PSG przy NoOSG 
wz. 

Rafał Karpiński  

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  

 

 

Do wiadomości: 

1 egz.  FZZSM 

2 egz. LFZZSM 

3 egz. WFZZS 


