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SŁUPECCY POLICJANCI NA MANIFESTACJI W WARSZAWIE
2 października na ulicach Warszawy protestowali przedstawiciele służb mundurowych: policjanci
policjanci, strażacy, straznicy graniczni, funkcjonariusze służby więziennej. Wśród 30 tysięcy
protestujących było około 2 tysięcy osób z Wielkopolski, w tym liczna grupa przedstawicieli
słupeckich, policyjnych związkowców .
Przed manifestacją w Warszawie policjanci protestowali za pomocą ﬂag i pouczeń wystawianych zamiast mandatów. Na
ulicach protestowało prawdopodobnie nawet trzydzieści tysięcy mundurowych.
Głównym postulatem mundurowych jest podwyżka płac, ale również postulują o przywrócenie niższego wieku emerytalnego,
wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz pełnego wynagrodzenia za przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Poniżej zamieszczamy podziękowania Przewodniczącego NSZZ Policjantów skierowane do protestujących
„W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i własnym pragnę serdecznie i gorąco podziękować wszystkim za Waszą
liczną obecność na manifestacji, za poświęcenie własnego czasu, którego nie mamy w nadmiarze.
Data 2 października 2018 r. już przeszła do historii. To dzień, w którym pokazaliśmy swoją siłę i udowodniliśmy sobie i całej
Polsce, że jesteśmy zjednoczeni. Chyba nikt z kręgów władzy się nie spodziewał, że tak wielu policjantów przybędzie
do Warszawy, żeby przeciwstawić się hipokryzji władz i pokazać, że z nami nie ma żartów, że z nami trzeba się liczyć.
Wczorajsza manifestacja w historii NSZZ Policjantów była najliczniejsza. Demonstrując razem z blisko trzydziestoma
tysiącami innych funkcjonariuszy czuliśmy naszą moc.

Trzymaliśmy linię! To hasło podchwyciły media w całej Polsce. Naszemu protestowi towarzyszyła sympatia mediów ale także,
a może przede wszystkim: aplauz społeczeństwa. Jesteśmy z Wami! Nieprzypadkowo sondaże poparcia dla policji zwyżkują.
Ludzie nasz protest rozumieją, w przeciwieństwie do władz.
Przed nami dalsza walka o godność naszej służby, o spełnienie wszystkich postulatów. „Trzymając linię” na pewno
osiągniemy sukces, choćbyśmy musieli jeszcze dłużej czekać.
Upomnieliśmy się o nasze prawa i poszanowanie dla naszej służby.
Serdecznie Wam wszystkim dziękuję!
Rafał Jankowski
Przewodniczący NSZZ Policjantów”
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