
                                                                           Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r.

 

DO PREZYDIUM ZG NSZZ POLICJANTÓW 

 do wiadomości zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów  

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomor-

skiego po zapoznaniu się z zamieszczonym w dniu 14.11.2013r na stronie interneto-

wej NSZZ Policjantów Stanowiskiem Prezydium ZG NSZZ Policjantów oraz z decy-

zjami tego Prezydium podjętymi na posiedzeniu w dniach 13-14.11.br jest niezmier-

nie zaskoczone i zbulwersowane kłamliwym tonem tej publikacji. Cynicznym jest 

twierdzenie, że przewodniczący 7 zarządów wojewódzkich złożyli wniosek do Ko-

mendanta Głównego Policji w sprawie szkolenia i doskonalenia policjantów w tych 

jednostkach i przydziału odpowiednich środków finansowych. Trzeba nauczyć się 

czytać ze zrozumieniem, wówczas nie byłoby problemów z akceptującym podpisywa-

niem się pod decyzjami Pana Komendanta Głównego Policji, które jest krzywdzące 

dla około 31 tysięcy policjantów. Policjanci z Naszych garnizonów zrozumieli nasze 

intencje. Myślimy, że postawa Prezydium ZG NSZZ Policjantów miała na celu zdys-

kredytowanie Naszych zarządów w oczach policjantów. Nic z tego Panowie. Policjan-

ci potrafią czytać pisma ze zrozumieniem, czego brakuje w Waszym wykonaniu. 

Mamy nadzieję, że również policjanci z Waszych garnizonów poznają metodę działa-

nia osób, które ich reprezentują w Prezydium ZG NSZZ Policjantów. Żadna organiza-

cja z Naszych 7 zarządów nigdy nie negowała na forum publicznym władz ZG NSZZ 

Policjantów. Negowaliśmy i negować będziemy sposób przeprowadzenia Zjazdu 

Nadzwyczajnego Naszego Związku, a następnie zwołania VI Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego NSZZ Policjantów w dniu 06.12.2013 r., który uważa-

my i uważać będziemy za nielegalny. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy protoko-
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łów zjazdowych - mimo wielokrotnych próśb i formalnych wniosków. Chyba strach 

blokuje Prezydium ZG NSZZ Policjantów przed ich ujawnieniem. Do dnia dzisiejsze-

go nie wyjaśniono spraw związanych z wyborami w niektórych województwach, do 

których były uzasadnione uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów, a 

które miały wpływ na wybory władz krajowych. Dziwnym jest fakt, iż po ponad roku 

Prezydium ZG NSZZ Policjantów decyzją nr 39/VI/2013 z dnia 13.11.2013 r zwraca 

się do WKR NSZZP z naszych województw o wyjaśnienie faktu nieobecności Dele-

gatów na w/w Zjeździe, znając dokładnie te przyczyny. Bardzo szybka reakcja z Wa-

szej strony! Po prawie roku od odbycia zjazdu. Serdecznie gratulujemy refleksu. Je-

steście Panowie cyniczni twierdząc, że nasza nieobecność spowodowała, iż kandy-

datury na funkcje w ZG zgłaszane z Naszej strony nie były brane pod uwagę. Mamy 

przykład jak potraktowano Nas na Zjeździe Nadzwyczajnym, kiedy wykluczono w 

głosowaniach bardzo znanych naszych kandydatów, a wybrano mało znanych albo w 

trakcie powołania Prezydium ZG NSZZ Policjantów. Chyba dobrze się stało, że od-

rzucono naszych kandydatów gdyż w takim Prezydium nie chcemy uczestniczyć. 

Trochę więcej samokrytyki pod swoim adresem Panowie z Prezydium ZG. Jak moż-

na współpracować z „większością” ZG NSZZ Policjantów skoro torpeduje się nawet 

najlepsze pomysły gdyż pochodzą z Naszych zarządów. Z kim rozmawiać, skoro ci, 

którzy rządzą teraz Związkiem nie przyjmują z Naszej strony chęci dialogu. Wszyst-

kie nasze działania są torpedowane przez Prezydium ZG NSZZP. Decyzje, które zo-

stały wytworzone na posiedzeniu Prezydium ZG NSZZP nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

i 46/VI/2013 wskazują na konfrontacyjny charakter działania Prezydium ZG NSZZ 

Policjantów w stosunku do Naszych 7 zarządów wojewódzkich. Do chwili obecnej 

staraliśmy się być powściągliwi, ale obecnie, widząc bezpardonowy atak ze strony 

Prezydium ZG NSZZ Policjantów wsparty przez Kierownictwo KGP będziemy wal-

czyć o Nasze dobre imię. Kuriozalnym jest fakt, iż Prezydium ZG NSZZ Policjantów 

próbuje Nam odebrać prawo występowania w obronie i interesie wszystkich policjan-

tów z całej Polski. A kto ich broni, kiedy dla Prezydium ZG ważniejsze są prywatne 

interesy. Po raz pierwszy w długoletniej historii związkowej spotykamy się z taką po-

stawą centralnych władz Związku. To Wy panowie doprowadzacie do rozłamu w Nie-

zależnym Samorządnym Związku Zawodowym Policjantów godząc się na taki po-

dział środków, twierdząc kłamliwie, że to my chcieliśmy takiego podziału oraz podej-

mowanie decyzji godzących w działalność związkową. To wy zapominacie i łamiecie 

Statut NSZZ Policjantów, który zapisami §9 określa cele związku, tj. obrona praw, 

godności oraz interesów policjantów, emerytów  i rencistów Policji. 

Na każdym kroku podkreślacie, że podważamy demokratycznie wybrane wła-

dze NSZZP. Demokratycznie, to nie zawsze oznacza dobrze i zgodnie z prawdą. W 



Waszym przypadku to mniejszość żądała prawdy a wy mając większość, zamietliście 

kłamstwo pod dywan. Przypominamy, że w prawdziwej demokracji musi istnieć opo-

zycja, którą wy usilnie kłamliwymi metodami zwalczacie. Demokracja w której zwal-

cza się opozycję prowadzi do totalitaryzmu. Chyba nie musimy wyjaśniać pojęcia „to-

talitaryzm” i do czego na przełomie dziejów doprowadził. Boli nas fakt, iż poświęcacie 

Nasze 7 Zarządów Wojewódzkich w imię mylnego pojmowania prawdziwej demokra-

cji i układania się ze stroną służbową, zamiast prawdziwego dialogu opartego na 

prawdzie. 

Z wyrazami głębokiego żalu 

                                                       Za Prezydium 

    ZW NSZZ Policjantów

woj. kujawsko-pomorskiego

         Przewodniczący

   /-/ Jarosław Hermański
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