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Warszawa, 17 grudnia 2014 r. 

 
Krajowy Zjazd Delegatów 
obradujący w dnia 17 – 18 grudnia 2014 r. 

 
 

W N I O S E K 
 

Mając na uwadze ważny interes Związku zagrożony nieprzestrzeganiem przez Romana Wierzbickiego 
podstawowych zasad wynikających ze Statutu NSZZ Policjantów wnosimy o jego odwołanie z funkcji 
przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów na podstawie § 24  ust. 1 lit. „g” Statutu NSZZ 
Policjantów w trybie i na zasadach, o którym mowa w § 34 ust. 16 oraz o unieważnienie ustaleń GKR 
poczynionych wobec Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów NSZZ Policjantów woj. lubuskiego z 
dnia 22 października 2014 r.  

 

U Z A S A D N I E N I E 

  

Główna Komisja Rewizyjna NSZZ Policjantów, której naczelnym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad 

przestrzeganiem Statutu NSZZ Policjantów nie tylko nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, ale łamie też jego 

najważniejsze postanowienia. Osobą ponoszącą za to odpowiedzialność jest Roman Wierzbicki – Przewodniczący 

GKR. Dobitne przykłady jego szkodliwej działalności uwydatniły się w trakcie rozpatrywania indywidualnych skarg 

kilku członków wojewódzkiej organizacji związkowej NSZZ Policjantów województwa lubuskiego, gdzie uzurpował 

sobie szereg uprawnień, łącznie z prawem do bezapelacyjnego rozstrzygania o ważności lub nieważności 

wojewódzkich konferencji delegatów.   

 

Po odwołaniu podinsp. Sławomira Kostiuszko z funkcji przewodniczącego tamtejszego Zarządu 

Wojewódzkiego w zw. ze stwierdzeniem przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną nadużyć w zakresie dysponowania 

funduszem statutowym i funduszem ochrony policjanta, Roman Wierzbicki podjął stronnicze działania w celu 

podważenia decyzji Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów. Zanim jednak do tego doszło, znalazł 

sposób na podważenie ustaleń lubuskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, która odkryła poważne 

nieprawidłowości w dysponowaniu środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji lubuskiego Zarządu 

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Zielonej Górze. Z ustaleń WKR wynikało, że odpowiedzialnym za nadużycia 

jest podinsp. Sławomir Kostiuszko. Ustalenia WKR zainicjowały błyskawiczne działania GKR. GKR szybko 

stwierdziła, że cześć członków WKR łączy na szczeblu wojewódzkim funkcje wykonawcze i kontrolne. W sprawie 

stwierdzonych przez WKR nadużyć wydała zaś  zalecenia, co należy zrobić, żeby sytuacje po części zatuszować a 

po części zalegalizować na zasadzie wtórnych uchwał Zarządu Wojewódzkiego. W sprawie łączenia funkcji 

kontrolnych i wykonawczych na tym samym szczeblu przez część członków WKR, Roman Wierzbicki doradził 

Sławomirowi Kostiuszko zwołanie Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów, która miała m.in. 

uzupełnić skład WKR. Misja ratunkowa Romana Wierzbickiego okazała się jednak zgubna dla Sławomira 

Kostiuszko. Nadzwyczajna Konferencja oparła się na ujawnionych przez WKR nadużyciach i zdecydowaną 

przewagą głosów odwołała Sławomira Kostiuszko z funkcji przewodniczącego ZW. 

  

Kompletne fiasko pomysłu Romana Wierzbickiego spowodowało, że jego dalsze zaangażowanie w sprawę 

lubuską przestało podlegać jakimkolwiek zasadą, do których Główną Komisję Rewizyjną zobowiązuje Statut NSZZ 

Policjantów. Mając przekonanie, że wszystko co w tej sprawie uczyni GKR zostanie bezkrytycznie przyjęte przez 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Roman Wierzbicki błyskawicznie odegrał farsę, którą bezpodstawnie nazwał 
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kontrolą GKR. Zanim poczynił jakiekolwiek ustalenia, nawet w ramach tej farsy, spotkał się z lubuskim 

Komendantem Wojewódzkim Policji i podważył decyzję Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów o 

odwołaniu Sławomira Kostiuszko z funkcji przewodniczącego. Podczas posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ 

Policjantów w dniu 18 listopada 2014 r., zaprezentował efekt swoich grafomańskich zdolności. Na podstawie 

odczytanego z laptopa obszernego projektu uchwały GKR nr 1/11/2014/VI stwierdził nieważność decyzji 

podjętych przez lubuską Nadzwyczajną Konferencję Delegatów. Odczytany dokument zawierał tyle błędów 

faktycznych, formalnych, uzurpacji uprawnień przez GKR oraz nadinterpretacji przepisów Statutu NSZZ 

Policjantów, że nie sposób przy okazji niniejszego wniosku do tego wszystkiego się odnieść. Krótko mówiąc, 

Roman Wierzbicki wzniósł się na wyżyny szarlatanerii. 

 

Skutki tych działań są znane. Przewodniczący Grzegorz Nems na podstawie nieistniejącego jeszcze 

wówczas dokumentu odmówił prawa głosu Robertowi Bieleckiemu i Mieczysławowi Birkenfeldowi – formalnym 

przedstawicielom lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego. Uczynił to oczywiście bez rozpatrzenia ustaleń GKR, 

chociaż taki obowiązek wynika wprost z § 22 ust. 3 Statutu NSZZ Policjantów. Przepis mówi, że organy Związku są 

obowiązane współpracować z właściwymi komisjami rewizyjnymi oraz niezwłocznie rozpatrywać ich wnioski, 

uwagi i zalecenia. Nie zważając na inny obowiązek, wynikający z § 28 ust. 4 Statutu NSZZ Policjantów, Prezydium 

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poszło jeszcze dalej.  Na swym posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. przyjęło 

stanowisko, w którym powieliło kuriozalne ustalenia Głównej Komisji Rewizyjnej, rozszerzając skutki tych ustaleń 

także na Sprawozdawczą Wojewódzką Konferencję Delegatów, która obradowała w dniu 27 listopada 2014 r. i 

potwierdziła ważność decyzji wcześniejszej Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów z dnia 22 października 2014 r., 

jak również bezprawność ustaleń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej. Stanowisko Prezydium ZG, przed jego 

formalnym zatwierdzeniem przez Zarząd Główny przesłane zostało do wiadomości Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Gorzewie Wielkopolskim. To spotęgowało i tak już trudną sytuację w lubuskim Zarządzie Wojewódzkim 

NSZZ Policjantów. 

 

Równie poważnych nadużyć, zasługujących na to, żeby nazywać je wynaturzeniami, Związek nie 

doświadczał w swojej już blisko ćwierćwiecznej historii.  Negatywne skutki tych decyzji wyrządziły wielką szkodę 

Związkowi, podrywając autorytet statutowych organów Związku. Nie tylko dla Wojewódzkiej Konferencji 

Delegatów czy dla Zarządu Wojewódzkiego, ale również dla Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego NSZZ 

Policjantów. Zwykli członkowie NSZZ Policjantów z zażenowaniem obserwują tę kompromitującą sytuację, która 

świadczyć może o upadku wartości decydujących o powadze i autorytecie Związku.  

 

Skutki tych decyzji szczególnie boleśnie odczuwają członkowie lubuskiej wojewódzkiej organizacji 

związkowej. Część lubuskich delegatów nielegalnie pozbawiono mandatu delegata na dzisiejszy Krajowy Zjazd. Tę 

kuriozalną sytuację należy bezwzględnie zmienić, niezwłocznie odwołując Romana Wierzbickiego z funkcji 

przewodniczącego GKR oraz unieważniając stanowiska i uchwały GKR dotyczące Nadzwyczajnej Wojewódzkiej 

Konferencji Delegatów NSZZ Policjantów woj. lubuskiego z dnia 22 października 2014 r. 
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