
Bydgoszcz, dnia 30.06.2015 r.

W  związku  z  ukazaniem  się  Stanowiska  ZG  NSZZ  Policjantów  z  dnia
29.06.2015  rok  muszę  stanowczo  zaprotestować  przeciwko  działaniom  podjętym
przez ten organ.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego w piśmie
dotyczącym  przesunięcia  terminu  posiedzenia  ZG  NSZZ  Policjantów  z  dnia
22.06.2015 roku L.dz. ZW/42/2015 (patrz strona internetowa ZW NSZZP kuj-pom)
zwracał się do Pana Przewodniczącego Grzegorza Nemsa o przesunięcie terminu
posiedzenia oraz zapraszał władze ZG NSZZP oraz inne zarządy wojewódzkie do
udziału  w  zaplanowanej  wcześniej  w  tym  czasie  pikiecie  w  Warszawie
zorganizowanej przez Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków
Zawodowych  Służb  Mundurowych.  Odpowiedzi  jednak  nie  otrzymaliśmy,  tym
bardziej żadnej deklaracji udziału w pikiecie. Nawet porządek obrad posiedzenia ZG
nie wskazywał na chęć udziału Przewodniczącego i wiceprzewodniczących ZG lub
członków  ZG  w  pikiecie.  A  przecież  porządek  obrad  rozesłano  24  czerwca
i w żadnym jego punkcie nie ma mowy o jakimkolwiek (czynnym lub biernym) udziale
w manifestacji. Zdziwienie Pana Przewodniczącego ZG Grzegorza Nemsa, że pikieta
została przesunięta zakrawają na kpinę, a stwierdzenie - dopiero na posiedzeniu ZG
w  dniu  29  czerwca  (po  odwołaniu  pikiety),  że  chcieli  w  niej  uczestniczyć  jest
przejawem  strachu  przed  opinią  policyjnych  związkowców,  że  centralne  władze
Związku  nie  popierają  słusznej,  oddolnej  inicjatywy  służb  mundurowych,  w  tym
policyjnych  organizacji  związkowych  mających  w  niej  uczestniczyć.  Jeżeli  chcieli
w niej uczestniczyć to dlaczego na posiedzeniu nie byli umundurowaniu?

Pikieta została  odwołana przez organizatorów,  ponieważ  wyraziliśmy dobrą
wolę w związku z deklaracją Pani Minister Spraw Wewnętrznych dotyczącą chęci
spotkania  i  wysłuchania  postulatów  i  żądań  Międzywojewódzkiego  Komitetu
Protestacyjnego FZZSM. Spotkanie, które miało odbyć się z inicjatywy Pani Minister
Spraw  Wewnętrznych  w  dniu  30  czerwca,  ze  względu  na  deklarację  włączenia
w  rozmowy  przedstawiciela  Ministerstwa  Sprawiedliwości  zostało  przesunięte  na
dzień 07.07.2015 r.  i  będę w nim uczestniczył.  Nikt,  zatem nas za nos nie wodzi
a  deklaracja  uczestniczenia  w  spotkaniu  ministrów  jest  przejawem  poważnego
potraktowania  oddolnej  inicjatywy  i  może  przynieść  wiele  korzyści  dla
funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych. 

Dziwnym trafem Pan Przewodniczący ZG i rządząca ekipa przypomnieli sobie,
że w ZG NSZZP istnieje „podobno” Komitet Protestacyjny i, że należy zorganizować
pikietę pod URM w Warszawie w dniu 23.07.2015 r. powielając notabene większość
działań, które były deklarowane przez Nas.

Nasze  działania  nigdy  nie  miały  na  celu  osłabienia  związku  zawodowego
policjantów,  a  wzmacniają  pozycję  związków w negocjacjach  ze  stroną  rządową
w  tym  Zarządu  Głównego  i  wychodzą  naprzeciw  oczekiwaniom  funkcjonariuszy
Policji  i  innych  służb  mundurowych.  To  bierność  w  działaniach  Pana
Przewodniczącego  oraz  osób  rządzących  tym  związkiem  i  ich  bezczynność
doprowadziło do takich działań z Naszej strony.
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My się nie obrażamy i nie boimy, i na pewno stawimy się na pikiecie w dniu 23
lipca 2015 roku. Ale czy ktoś ze strony rządowej będzie chciał słuchać związkowców
jak sezon urlopowy będzie w pełni? Pewnie tak, ale będzie to zapewne 5 garnitur
w ministerstwie

Mam nadzieję, iż te kilka słów krytyki na działanie władz ZG NSZZ Policjantów
nie będzie kolejnym przyczynkiem do złożenia przez Pana mecenasa będącego na
usługach  ZG  NSZZ  Policjantów  pozwu  do  sądu  przeciwko  mojej  osobie  tak  jak
powszechnie  zaczęto  stosować  przeciwko  tym,  którzy  usiłują  mówić  prawdę  nie
zawsze oczekiwaną i po myśli naszych centralnych władz związku. 
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