MIĘDZYWOJEWÓDZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH
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

ZZ- ASZ- 074A-703/15/25

Poznań, dnia 3 czerwca 2015 r.

Pani
Ewa KOPACZ
Prezes Rady Ministrów RP
WARSZAWA

Szanowna Pani Premier!
Działając w imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków
Zawodowych Służb Mundurowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie w dniu 11 czerwca
2015 r. o godz. 1340 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziesięcioosobowej delegacji, w skład której
wejdą przewodniczący poszczególnych Zarządów Wojewódzkich/Oddziałowych organizacji związkowych
działających Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.
W dniu 11 czerwca 2015 r., Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny FZZ SM zwołał konferencję
prasową poświęconą problemom stwarzającym największe zagrożenie dla równowagi bezpieczeństwa
publicznego oraz stabilności finansowej funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. Z uwagi na
rosnące niezadowolenie w szeregach funkcjonariuszy i coraz większe zainteresowanie osobistym
uczestnictwem w akcji protestacyjnej, konferencja przybierze charakter zgromadzenia.
Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, od godz. 1300, umundurowani funkcjonariusze będą
informować opinię społeczną o problemach występujących w służbach mundurowych i o wpływie tej
sytuacji na bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym kraju. Organizatorzy zgromadzenia będą chcieli
również zwrócić uwagę Pani Premier na ignorancję ze strony szefów resortów Spraw Wewnętrznych
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oraz Sprawiedliwości, której przejawem jest brak odpowiedzi na Petycję skierowaną do nich 28 kwietnia
2015 r. za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Pomimo formy jaką przybiera oddolna inicjatywa protestacyjna, pragniemy zapewnić Panią
Premier, że prawdziwym celem naszych działań jest tylko i wyłącznie chęć rozwiązania problemów, które
nie tylko w naszej opinii mają zasadniczy wpływ na sprawne funkcjonowania służ odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnątrz naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Panią Premier oraz
gwarancje udzielone w imieniu Rządu na spełnienie przynajmniej najważniejszych postulatów
związkowych, uspokoją radykalizujące się nastroje wśród funkcjonariuszy i sprawią, że zaplanowana na
29 czerwca 2015 r. manifestacja służb mundurowych stanie się bezprzedmiotowa.

W imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZ SM:
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