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KOL.KOL. POLICJANCI
CZLONKOWIE NSZZ POLICJANTÓW 
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się na stronie internetowej KWP w Bydgoszczy 

komunikatu o wydanej przez Komendanta Głównego Policji decyzji o przeznaczeniu 

środków pieniężnych pochodzących z wakatów na czasowe podwyższenie 

policjantom dodatków służbowych, z którego wynika, że w siedmiu garnizonach 

Policji, w tym w naszym, połowa środków na ten cel została przeznaczona na 

„szkolenia oraz doskonalenie zawodowe policjantów” oświadczamy, że:

1.Wniosek przewodniczących ZW NSZZ Policjantów województw: kujawsko-

pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, warmińsko-

mazurskiego i wielkopolskiego, na podstawie którego została podjęta ww. decyzja 

stanowi między innymi apel do Komendanta Głównego Policji o wdrożenie procesu 

szkolenia oraz doskonalenia zawodowego wszystkich policjantów a nie tylko z 

wybranych województw. 

2.Wniosek jest reakcją na pogarszający się stan szkolnictwa policyjnego i jego 

podstawowym celem jest doprowadzenie do trwałej reformy tego szkolnictwa i 

zmobilizowanie Kierownictwa Policji o zabieganie u Ministra Spraw Wewnętrznych o 

środki finansowe na ten cel, które w następnych latach odpowiednio powiększą 

budżet Policji.   

3.W żadnym miejscu tego wniosku nie jest zawarta prośba o doraźne, jeszcze 

w tym roku wydatkowanie na ten cel środków a tym bardziej z tzw. „wakatów”. 

Autorzy wniosku zdawali sobie przecież wagę z tego, że doraźnie tego problemu się 

nie rozwiąże.
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4.Szokującą dla nas jest informacja na stronie internetowej Zarządu Głównego 

NSZZ Policjantów, że powyższa decyzja Komendanta Głównego Policji została 

podjęta „w porozumieniu z Przewodniczącym zarządu Głównego NSZZ 

Policjantów”.  

5.Decyzję Komendanta Głównego Policji oraz towarzyszące jej komunikaty 

rzecznika Prasowego KGP i biura prasowego ZG NSZZ Policjantów traktujemy jako 

dyskryminowanie i dzielenie Policjantów oraz jawną próbę skłócenia naszego 

środowiska licząc na to, że w tych województwach nastąpi spadek uzwiązkowienia.

 

       Za Prezydium
  ZW NSZZ Policjantów

       woj. kujawsko-pomorskiego
     Przewodniczący

                    /-/ Jarosław Hermański


