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Pani 
Teresa PIOTRKOWSKA 
 
Minister Spraw Wewnętrznych – Przewodnicząca Forum Dialogu 
Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych 
 

 
 

Szanowna Pani Minister! 
 

Działając w imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków 
Zawodowych Służb Mundurowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaproszenie przedstawicieli oddolnej 
inicjatywy protestacyjnej do wzięcia udziału w inauguracyjnym posiedzeniu FDS, zwołanym na dzień 26 
czerwca 2015 r., w celu przedstawienia problemów stwarzających – zdaniem oddolnej inicjatywy 
protestacyjnej – największe zagrożenie dla równowagi bezpieczeństwa publicznego oraz stabilności 
finansowej funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz ich rodzin. 
 

Jak wynika z treści § 3 ust. 2 Zarządzenia Ministra Spraw Nr 13 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
powołania Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, Przewodniczący FDS (Minister 
Spraw Wewnętrznych), z własnej inicjatywy lub na wniosek członka, może zapraszać do udziału w 
posiedzeniach Forum osoby spoza jego składu. 
 

11 czerwca 2015 roku podczas spotkania z przedstawicielami Międzywojewódzkiego Komitetu 
Protestacyjnego, Wiceminister Stanisław Rakoczy zadeklarował, że zasugeruje Pani Minister, aby 
reprezentanci naszego Komitetu wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego i 
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osobiście przekonali się o determinacji kierownictwa resortu w zakresie rozwiązywania problemów 
występujących w służbach mundurowych i wiążącymi się z tym działaniami Rządu, które – jak oczekuje 
środowisko – powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w Budżecie Państwa na rok 2016 r. i na lata kolejne. 
 

Odnosząc się do formy i terminu udzielenia przez stronę rządową odpowiedzi na petycję 
skierowaną do Pani Premier w dniu 11 czerwca, Wiceminister Rakoczy zauważył, że znacznie 
efektywniejszym sposobem uzyskania istotnych informacji może okazać się osobisty udział przedstawicieli 
MKP FZZ SM w posiedzeniu FDS. 

 
MKP FZZ SM, zgadzając się z opinią Wiceministra uzależnił swoje najbliższe działania protestacyjne 

(Pikieta służb mundurowych przed KPRM w dniu 29 czerwca 2015 r.) od udziału w posiedzeniu FDS oraz od 
propozycji, które Rząd zamierza wprowadzić w życie, aby rozwiązać problemy wymienione w petycji. 
 

  
        Przewodniczący WFZSM                Przewodniczący Komitetu  
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