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        ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań, 

tel. 061 84 131 75, kom. 609 279 279, fax. 061 84 131 69  
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Tadeusz CHWAŁKA 
 
 Przewodniczący Forum Związków Zawodowych 

 
 Piotr DUDA 
 
 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

 
 Jan GUZ 
  
  Przewodniczący OPZZ 
 
 

 

Szanowni Koledzy Przewodniczący! 
 
 

Działając w imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji 
Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zwracamy się do Kolegów 
Przewodniczących z uprzejmą prośbą o wsparcie oddolnej inicjatywy protestacyjnej. 

 
 W dniu 11 czerwca 2015 r., Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny FZZ SM 

zwołał w Warszawie konferencję prasową poświęconą problemom stwarzającym 
największe zagrożenie dla równowagi bezpieczeństwa publicznego oraz stabilności 
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finansowej funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. Z uwagi na rosnące 
niezadowolenie w szeregach funkcjonariuszy i wyraźnie pasywną postawę przedstawicieli 
naszych władz związkowych wobec ignorancji Rządu, postanowiliśmy oddolnie sprostać 
oczekiwaniom środowiska. Mamy jednak świadomość, że bez wsparcia 
reprezentatywnych centrali związkowych rezultaty naszej inicjatywy mogą być dużo 
słabsze. Stąd gorąca prośba o osobisty udział lub udział przedstawicieli Waszych 
organizacji, tak jak to miało miejsce w pierwszej fazie akcji protestacyjnej (28 kwietnia 
2015 r. przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu). Liczymy, że i tym razem związkowa 
solidarność z problemami ludzi pracy noszącymi na co dzień mundury weźmie górę 
 i wspólnie stawimy czoła rządowej bucie i arogancji.     

 
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 oraz 
Sprawiedliwości, której przejawem jest brak odpowiedzi na Petycję skierowaną do nich 
28 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 
Nasze argumenty byłyby inaczej odebrane, gdyby w komitecie, który spotka się  

z Panią Premier lub z jej przedstawicielami znaleźli się reprezentanci Forum Związków 
Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ. Ze swojej strony gwarantujemy solidarność 
i osobisty udział w akcjach, które w przyszłości będą podejmowane wspólnie lub przez 
którąkolwiek z reprezentatywnych organizacji. Swoją solidarność oddolna inicjatywa 
protestacyjna służb mundurowych zademonstrowała już podczas manifestacji 
zorganizowanej przez OPZZ w Warszawie w 17 kwietnia 2015 r.  

W załączeniu przedkładamy Petycję, która odnosi się do problemów od wielu już 
lat nurtujących środowisko służb mundurowych.   

 
 

W imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZ SM: 
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