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S T A N O W I S K O 
 

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie 
funkcjonowania FZZSM z dnia 14 lutego 2013 roku 

 
 

 Wielkopolska Federacja po dokonaniu wnikliwej oceny dotychczasowej działalności 
Federacji na szczeblu wojewódzkim i centralnym bardzo pozytywnie ocenie jej funkcjonowanie i 
osiągnięte efekty. 
 Działalność oparta na: 
 

 wzajemnym szacunku przedstawicieli poszczególnych organizacji związkowych 

policjantów, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej, 

  wewnętrznej często ostrej ale merytorycznej dyskusji,  

 poszukiwaniu kompromisu, 

 przejmowaniu wspólnych stanowisk, opinii w interesie środowisk służb mundurowych. 

Jedność we wspólnym działaniu to osiągnięcie godne pochwały i dalszego kontynuowania. 
Wielkopolska Federacja apeluje do kolegów, którzy jako cel  postawili sobie sformalizowanie 
Federacji , aby tego zaniechali dla dobra całego środowiska. 
 W chwili obecnej nie jest nam potrzebna dyskusja formalno – prawna o funkcjonowaniu 
Federacji, tylko wspólna walka o interesy funkcjonariuszy służb mundurowych, które były, są i 
będą naruszane. 
 Każdy kto działa w strukturach Federacji na różnych szczeblach powinien bardzo dokładnie 
wiedzieć, czym grozi debata o sobie a nie o sprawach do rozwiązania. Jak pokazuje historia tego 
typu działania prędzej czy później doprowadzą do rozbicia jedności, która tak mozolnie przez wielu 
działaczy była tworzona i była naszą siłą w walce ze stroną rządową  w obronie naszych praw i 
interesów zawodowych.   
 
 Wielkopolska Federacja tak jak dotychczas będzie miała głównie na celu: 
 

 poprawę sytuacji materialnej funkcjonariuszy w poszczególnych służbach, 

 obrony praw nabytych zapisanych w ustawach pragmatycznych, 

 obrony uprawnień emerytalno – rentowych, 

 poprawy warunków służby i pracy, 

 zagwarantowania pełni praw obywatelskich i konstytucyjnych 

 

mailto:andrzejszary1@wp.pl


Pracy jest tak dużo, że dla każdego wystarczy po warunkiem, że będzie wola działalności 
społecznej, która nie jest doceniana jednakże może dawać wiele satysfakcji. 
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