
FEDERACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOSKIEGO  

    ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań, tel. 061 84 
131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69, e-mail: 

andrzejszary1@wp.pl 

                                                                                                                                          
Poznań, 2012-01-05 

  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

dotyczący Zgromadzenia Publicznego Służb Mundurowych w dniu 

12 stycznia 2012 roku w Poznaniu  
 

I. Informacje o zgromadzeniu: 
 

Celem zgromadzenia będzie publiczne wyrażenie sprzeciwu 
wobec: 

 

 Braku w Budżecie Państwa na 2012 rok środków finansowych 

na wzrost uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej, na poziomie 

przewidzianym dla policjantów i żołnierzy, 

 Prób skłócenia przez Prezesa Kancelarii Rady Ministrów 

środowisk służb mundurowych wchodzących w skład Federacji 

Związków Zawodowych Służb Mundurowych, 

 Dyskryminowania funkcjonariuszy PSP, SW i SG, 

 Ewentualnych niekorzystnych rozwiązań nowej ustawy 

emerytalnej służb mundurowych, które mogą naruszać 

stabilność służb oraz pogorszyć bezpieczeństwo mieszkańców 

Wielkopolski, 

 Wzrostowi frustracji wśród szeregowych funkcjonariuszy PSP, 

SW i SG spowodowanych przez nieodpowiedzialne działania 

Rządu RP  

 Braku godnej płacy zbliżonej do standardów europejskich, 

  II. PROGRAM ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO: 
 

 Godz. 11.00 – 12.00 - zbiórka uczestników Zgromadzenia – 

mailto:andrzejszary1@wp.pl


Stary Rynek w Poznaniu. Pojazdy można zaparkować na 

parkingu buforowym przy ul. Chwaliszewo (stare koryto 

Warty) ok. 300 m od Starego Rynku – płatny lub parking 

przy ul. Panny Marii obok Katedry Poznańskiej – bezpłatny. 

 Godz. 12.00 – rozpoczęcie Zgromadzenia: powitanie 

uczestników, odczytanie odezwy do mieszkańców Wielkopolski, 

 Godz. 12. 30 – przemarsz ulicami: Wielka – Szewska – Stawna – 

Wroniecka – Masztalerska (przekazanie petycji 

Wielkopolskiemu Komendantowi   Wojewódzkiemu PSP w 

Poznaniu – około godz. 12. 50 ) -  23 lutego – Plac Cyryla 

Ratajskiego - Młyńska (złożenie petycji Dyrektorowi 

Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu – około godz. 

13. 20) – Solna – Aleja Niepodległości pod Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki przy nr 16/18. 

 Godz. 13. 50 - Pikieta pod Wielkopolskim Urzędem 

Wojewódzkim: 

 Otwarcie pikiety przez Przewodniczącego Zgromadzenia, 

 Uczczenie minutą ciszy poległych podczas służby 

funkcjonariuszy, 

 Przedstawienie opinii publicznej petycji skierowanej do Premiera, 

 Wystąpienia Przewodniczących Organizacji Wojewódzkich WFZZ 

SM, 

 Przekazanie petycji Wojewodzie Wielkopolskiemu, 

 Odśpiewanie hymnu państwowego, 

 Godz. 14. 30 –  zakończenie pikiety,  a następnie przemarsz:  al. 

Niepodległości – ul. Św. Marcin na Plac Mickiewicza, 

 Godz. 15. 00 –  złożenie przez Wielkopolski Komitet 

Protestacyjny Służb Mundurowych w imieniu uczestników 

wieńca po „Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956r.” 

 Godz. 15.30  – 16.00 – Rozwiązanie Zgromadzenia – Plac 

Mickiewicza, rozejście się uczestników do miejsc parkowania 



pojazdów. 

    III . INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Pojazdy uczestników powinny być oznakowane na przedniej szybie napisem 

koloru czarnego na kartce A-4  „PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH – POZNAŃ 

12 STYCZNIA 2012 ROKU”  - ułatwi współpracę z Policją. 

 Ulotki, transparenty powinny zawierać treści dotyczące głównie celu pikiety, 

nie mogą zawierać treści naruszających dobra innych osób lub instytucji, 

 Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu oraz stosować się do poleceń służb 

porządkowych, 

 Przewodniczący Organizacji Terenowych odpowiadają za swoich członków, 

 Kwestie wyżywienia uczestników Zgromadzenia każda Organizacja załatwia we 

własnym zakresie – koordynuje Organizacja szczebla wojewódzkiego, 

okręgowego 

 Uczestnicy powinni występować w umundurowaniu służbowym i być 

wyposażeni we flagi związkowe, gwizdki, syreny i inne gadżety protestacyjne, 

 Każda Organizacja Wojewódzka i Okręgowa wyznaczy do zabezpieczenia swoje 

służby porządkowe właściwe  oznakowane – kamizelki, 

 Komitet Protestacyjny będzie posiadał stosowne identyfikatory, 

 Organizacje Wojewódzkie i Okręgowe winne wyznaczyć funkcjonariuszy, którzy 

będą mogli wystąpić podczas pikiety przed UW, 

 Organizacje Wojewódzkie, Okręgowe przygotują odpowiednie petycje, które 

zostaną przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Dyrektorowi 

Okręgowemu SW i Komendantowi Oddziału SG, petycję do Premiera 

przygotuje i odezwę do Wielkopolan przygotuje Przewodniczący 

Zgromadzenia, 

 Za nagłośnienie zgromadzenia i sprawy socjalne (sanitariaty) odpowiada ZW 

NSZZ PP, 

 Za obsługę medialną odpowiada ZO  NSZZ F i PW i  ZW NSSZ Policjantów, 

 Za kontakt z mediami odpowiada Przewodniczący Zgromadzenia Publicznego, 



 W sprawach nie ujętych w komunikacie odpowiada Przewodniczący i 

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia upoważni do podejmowania decyzji. 

                         W imieniu Organizatora Zgromadzenia - WKPSM 

                   Przewodniczący 

         ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego 
 

                podinsp. Andrzej SZARY 

 

Załącznik: Plan zgromadzenia i miejsc parkowania pojazdów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 
REGULAMIN 

Zgromadzenia Publicznego funkcjonariuszy służb mundurowych 
w Poznaniu w dniu 12 stycznia 2012 roku 

 
Regulamin określa zasady i warunki Zgromadzenia oraz sposoby 

zachowywania jej uczestników.  
 

1. Organizator Zgromadzenia zapewnia służbę porządkową i 
informacyjną wyróżniającą się identyfikatorami.  

2. Organizator zapewnia pomoc medyczną oraz ratowniczą.  

3. Organizator zabezpiecza środki techniczne niezbędne do 
zabezpieczenia Zgromadzenia.  

4. Osoby biorące udział w Zgromadzenia obowiązane są do 
zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom 

obecnym na Zgromadzeniu.  
5. Osobom obecnym na Zgromadzenia zabrania się:  

 wnoszenia i posiadania w czasie jej trwania broni palnej lub 
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych,  

 posiadania i spożywania podczas Zgromadzenia napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych  

6. Uczestnicy Zgromadzenia zobowiązani są do ścisłego 
wykonywania poleceń wszystkich służb porządkowych i 

ratowniczych  
7. Przewodniczący Zarządów i Sekcji Wojewódzkich, Oddziałowych, 

Okręgowych i Terenowych, (lub osoby wyznaczone) NSZZ 
Policjantów, Związku Zawodowego Strażaków "Florian", NSZZ 

Pracowników Pożarnictwa, Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy Więziennictwa oraz Sekcji Wojewódzkiej NSZZ 

„Solidarność” oraz NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
odpowiadają osobiście za ład i porządek swoich grup w czasie 

Zgromadzenia.  
8. Zgromadzenie będzie utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk.  
 

W imieniu Organizatora Zgromadzenia 
 

 Andrzej SZARY 

 

 



Załącznik nr 2  

 
INSTRUKCJA 

 
DLA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ PODCZAS ZGROMADZENIA 

PUBLICZNEGO W DNIU 12 stycznia 2012 ROKU 
 

1. Współdziałanie z Policją oraz innymi służbami miejskimi 
zabezpieczającymi zgromadzenie publiczne. 

  
2. Wykonywanie zadań mających na celu zagwarantowanie 

bezpieczeństwa uczestnikom Zgromadzenia oraz osób 

postronnych. 
  

3. Wykonywania zadań mających na celu ochronę mienia 
publicznego i mienia osób prywatnych. 

  
4. Kierowania kolumną zgromadzenia w sposób uzgodniony z 

Policją i innymi służbami miasta, według ustalonego planu. 
 

5.  Kierowanie osób potrzebujących do punktów pomocy 
medycznej. 

  
6. Zabezpieczenie miejsc parkingowych dla grup (parking buforowy 

– ul. Chwaliszewo (stare koryto Warty), ul. Panny Marii (przy 
Katedrze).  

 
7. Usuwanie z kolumny osób nieprzestrzegających zapisów pkt.5 

Regulaminu.  
 

8. Służby porządkowe znajdują się na miejscu swego przeznaczenia 

nie później niż 30 minut przed Zgromadzeniem.  
 

 
 

 
W imieniu Organizatora Zgromadzenia 

 
Andrzej SZARY 

 


