
l.dz. KK- 59/12                                                          Katowice, dnia 08.08.2013

        
        PRZEWODNICZĄCY

                                                                               WOJEWÓDZCY
                                                                               SZKOLNY 
                                                                               Związku Zawodowego 
                                                                               Pracowników Policji
                                                                               w kraju
                                                                               

    Uprzejmie  Informuję,  że  w  dniu  14  maja  2013  r.  został  powołany 
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność.

Na posiedzeniu  w dniu 11 lipca  2013 r.  omówiono  planowane na 11-14 września 
wspólne  akcje  protestacyjno-strajkowe.  Na kolejnych  posiedzeniach  ustalono  szczegóły 
tych akcji, w chwili obecnej sytuacja wygląda następująco:

1 dzień (środa) – 11 września, tzw. dzień branżowy.

Z  FZZ ma przybyć 4 tys. osób. Pod 6 ministerstw: gospodarki, infrastruktury, 
zdrowia i spraw wewnętrznych. Pod każdym odbędzie się wystąpienie przedstawiciela 
branży.
Spotkanie pod naszym ministerstwem czyli spraw wewnętrznych odbędzie się 
o godz. 12.00. Odpowiedzialnym za pikietę pod tym ministerstwem jest 
Grzegorz NEMS – Przewodniczący ZG NSZZP. W tym miejscu nastąpi 
wręczenie petycji oraz wystąpienia szefów central i szefów branż.
O godz. 13.30 przemaszerujemy pod Sejm i tam odbędzie się pikieta, która będzie
trwała do godz. 19.00, tu także odbędą się wystąpienia szefów central oraz szefów

            branż.

Każda  z  central  związkowych  będzie  ustawiona  w osobnym  szpalerze:  środkowy szpaler 
NSZZ „Solidarność”, prawa strona FZZ (czyli my też), lewa strona OPZZ. Każdy związek ma 
mieć własny transparent, flagi ( FZZ po brzegach, branżowe wewnątrz szpaleru).
Na noc zostaje pod Sejmem 100 wyznaczonych z FZZ osób. 
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W tym dniu dla nas najważniejszym musimy licznie uczestniczyć !!!

         2 dzień (czwartek) – 12 września, tzw. dzień ekspercki.

         Spotkanie pod Sejmem – godz. 12.00 (wystąpienia)
         Z FZZ powinno przybyć 600 osób
         Zakończenie dnia protestu – godz. 19.00

Na noc zostaje pod Sejmem 100 wyznaczonych osób z FZZ. 
Nasza organizacja nie planuje uczestnictwa w tym dniu.

         3. dzień (piątek) – 13 września

           Spotkanie pod Sejmem – godz. 12.00
           Z FZZ tego dnia powinno przybyć 1300 osób.
           W tym dniu odbędzie się happening pod Kancelarią Premiera z postawieniem tam
           pomnika Donalda Tuska według wzoru pomnika Kim Ir Sena.
           Będzie to również dzień, w którym trybuna zostanie udostępniona organizacjom
           pozarządowym, Platformie Oburzonych itp.Na noc zostaje 100 osób wyznaczonych z 
FZZ, ale tej nocy może będzie więcej ludzi także z innych organizacji związkowych. 
Również w tym dniu nasz związek nie planuje uczestnictwa.

           4. dzień (sobota) – 14 września, dzień kulminacyjny.

           Część osób po nocy będzie pod Sejmem.
           Miejsca zbiórek osób dojeżdżających : Sejm, Plac Defilad (ewentualnie Stadion
           Narodowy – po uzgodnieniu).
           Przewidziana jest blokada Sejmu. Stamtąd przemarsz dwiema lub trzema drogami 
           do Ronda ONZ (pod palmą), a następnie Nowym Światem, Krakowskim 
           przedmieściem pod Pałac Prezydencki (tutaj wystąpienie szefów trzech central) dalej 
           na Plac Zamkowy. Po drodze będą ustawione telebimy dla tych, którzy nie znajdują się
           na czele przemarszu.
W tym dniu  nasza organizacja będzie czynnie uczestniczyć !!!

               Chciałam zaznaczyć, że bardzo ważne są dla nas te dwa dni czyli 11 i 14.09.2013 r. 
Pierwszy dlatego,  że będzie możliwość w obecności  mediów przed Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i pod Sejmem przekazać cenne informacje dotyczące sytuacji pracowników 
Policji.  Ponadto  manifestacja  to  jedyna  forma  akcji  protestacyjnej,  którą  możemy 
przeprowadzić. Mam nadzieję, że nie potrzeba szczególnie nakłaniać o udziału w niej. Dobrze 
wiemy, że wszelkie inne rodzaje akcji uderzają w pracodawców co naszym przypadku jest 
bezcelowe,  ponieważ  komendanci  miejscy/powiatowi  nie  są  dysponentami  środków 
finansowych, jedyny efekt to spiętrzenie zaległości w pracy.
Natomiast w dniu 14.09.2013 r. walczymy o być albo nie być organizacji związkowych na 
terenie zakładów pracy. Jak wiadomo pracodawcy chcą się pozbyć organizacji związkowych 
ze  swoich  zakładów  pracy  i  dlatego  rozpoczęła  się  kampania  mająca  na  celu  osłabienie 
wizerunku związkowców a jeśli to nastąpi to będzie łatwiej wprowadzić projekt nowej ustawy 
o związkach zawodowych. 
              Musimy pokazać, że związek zawodowy to nie przewodniczący lecz ludzie
w nim zrzeszeni.  Następnym bardzo istotnym powodem tej  manifestacji  jest  niekorzystny 
projekt  zmian  w  kodeksie  pracy.  Zwłaszcza  chodzi  o  wprowadzenie  elastycznego  czasu 



pracy, który pozbawia pracowników dodatków z tytułu nadgodzin  oraz  za pracę zmianową. 
Taki system nie pozwala na normalne funkcjonowanie rodzin, powoduje podporządkowanie 
życia osobistego interesom pracodawcy. Ten system jest korzystny tylko dla pracodawców, 
którzy zamiast 2 pracowników na dwie zmiany zatrudnią 1, który będzie pracował za te same 
pieniądze  od  rana  do  wieczora.  Są  tez  inne  bardzo  ważne  sprawy dotyczące  wszystkich 
pracowników. Brak dialogu społecznego (zawieszenie  prac Komisji  Trójstronnej),  umowy 
śmieciowe itp. . 
                 Dlatego też w tych dniach musimy być bardzo liczni. Jako przewodnicząca  
podjęłam decyzję, że zgodnie z oczekiwaniami FZZ w akcjach tych będzie uczestniczyć 20 % 
naszych członków.  

                 W związku z powyższym zwracam się do przewodniczących wojewódzkich 
o zapoznanie wszystkich swoich członków związku z niniejszym pismem, oraz przekazanie 
do dnia 26.08.2013 r. ilości osób, które chcą uczestniczyć w proteście dniu 11.09.2013 r. a ile 
w dniu 14.09.2013 r. możemy się umówić, że jedno województwo w jednym dniu. 
Ale powinno to być 20 % zarządów terenowych. Czyli jeżeli zarząd terenowy liczy 20 osób to 
powinny pojechać 4 osoby.  
Wiadomo, że na dzień 11.09.2013 r. należy wziąć urlop wypoczynkowy. 
           

 
                   Wszystkie  te informacje są umieszczane na naszej  stronie internetowej 
(www.  zzpp-kk.pl  ), oraz stronie internetowej Forum ZZ.

       
                                                                            Pozdrawiam
                                                              
                                                  P R Z E W O D N I C Z Ą C A
                                                               Komisji  Krajowej
                                             Związku Zawodowego Pracowników Policji
                                                                w Katowicach
                                                                 Danuta  HUS  
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