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Poznań, 26 marca 2015 r. 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Członkowie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów reprezentujący na posiedzeniu w dniu 25 

marca 2015 r. Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wyrażają stanowczy 

sprzeciw wobec brutalnego łamania Statutu NSZZ Policjantów przez przedstawicieli władz Zarządu 

Głównego NSZZ Policjantów. 

 

W obradach Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwołanych na dzień 25 marca 2015 r. po raz 

kolejny nie mogli uczestniczyć przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich w Łodzi oraz w Zielonej 

Górze. 

 

W przypadku przedstawicieli województwa łódzkiego na przeszkodzie stanęło odrzucenie 

wniosku o odwieszenie ich udziału w pracach Zarządu Głównego. Należy przypomnieć, że powodem 

zawieszenia, trwającego od 10 marca 2014 r. (uchwała ZG nr 93/VI/2014 z dn. 10.03.2014 r.) był 

sztucznie wywołany problem rzekomego nieprzekazywania przez łódzki ZW części składek 

członkowskich należnych Zarządowi Głównemu. Chociaż przeszkody zgłaszane przez przedstawicieli 

ZG i GKR były nieobiektywne w świetle opinii prawnych posiadanych przez łódzką Organizację 

Związkową, to mimo wszystko zostały one usunięte. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi 

informował o tym już podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 17 grudnia 2014 r. a chwilę potem 

przesłał Zarządowi Głównemu stosowne dokumenty. GKR, pismem z dn. 29 stycznia 2015 r. (ldz. GKR-

12/15), adresowanym do Grzegorza Nemsa stwierdziła, że przekazane przez ZW w Łodzi na konto ZG 

środki finansowe mogą być zaksięgowane na poczet składek. Nie informując o tym, Grzegorz Nems 

zataił przed członkami ZG informację, że formalna przyczyna zawieszenia ustała. Biorąc powyższe pod 

uwagę, wczorajsze głosowanie nad wnioskiem o odwieszenie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego 

w Łodzi w pracach Zarządu Głównego wydawało się czystą formalnością. Na skutek manipulacji 

Przewodniczącego Nemsa stało się niestety inaczej. 

 

Racjonalnego wyjaśnienia nie znajdujemy również dla odmowy udziału w pracach Zarządu 

Głównego formalnie wybranemu Przewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów w Zielonej Górze 

Robertowi Bieleckiemu oraz wyznaczonemu przez niego wiceprzewodniczącemu ZW lub członkowi 

ZW. Związkowcy obserwujący bezprawne działania GKR i Prezydium ZG wobec suwerennych decyzji 

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

i Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Konferencji Delegatów z 25 listopada 2014 r., które odwołały podinsp. 

Sławomira Kostiuszko z funkcji Przewodniczącego lubuskiego ZW i powierzyły obowiązki 

Przewodniczącego podinsp. Robertowi Bieleckiemu a potem potwierdziły prawidłowość tych decyzji i 

równocześnie bezprawność działań podejmowanych przez GKR i Prezydium ZG, doskonale wiedzą, że 

postępowanie Przewodniczącego ZG jest niedopuszczalne z punktu widzenia Statutu NSZZ 

Policjantów. Wątek lubuski wiąże się z jeszcze jednym naruszeniem, ponieważ w zamiast Roberta 

Bieleckiego i Marka Murawskiego, lubuską Organizację Związkową we wczorajszych obradach ZG 

bezprawnie reprezentowali Sławomir Kostiuszko oraz dwie inne wyznaczone przez niego osoby. Nie 

należy zapominać również, że powody dla których podinsp. Kostiuszko przestał być Przewodniczącym 
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ZW w Zielonej Górze mają swoje podłoże kryminalne. Świadczą o tym nie tylko publikacje prasowe 

opisujące nadużycia Pana Kostiuszko, ale również trwające w prokuraturach śledztwa. 

 

Oświadczamy, że z tak brutalnym i cynicznym łamaniem Statutu NSZZ Policjantów nasz 

Związek nie miał do czynienia w całej swojej 25-letniej historii. Opuszczając w dniu 25 marca 2015 r. 

obrady Zarządu Głównego, przedstawiciele opozycyjnych Zarządów Wojewódzkich zademonstrowali 

swoją dezaprobatę wobec kuriozalnego wręcz ignorowania praw związkowych. Uczestniczenie w 

groteskowym przedstawieniu, w które przekształciło się posiedzenie ZG dzięki manipulacjom Pana 

Grzegorza Nemsa i jego najbliższych współpracowników byłoby wielką niekonsekwencją, zwłaszcza że 

oprócz opisanego pogwałcenia Statutu NSZZ Policjantów, Zarząd Główny bezkrytycznie zatwierdził 

szereg szkodliwych dla policjantów i dla Związku decyzji Prezydium ZG. Opuszczając obrady, 

wyjaśniono co jest powodem tego gestu oraz stwierdzono, że w ślad za oficjalnym oświadczeniem, 

opozycyjne Zarządy zainteresują Sąd Rejestrowy nadużyciami, za które odpowiada w głównej mierze 

Przewodniczący Zarządu Głównego. 

 

Podpisy: 

 

• ZW w Bydgoszczy, Jarosław Hermański …………………………………………..  

• ZW w Zielonej Górze, Robert Bielecki …………………………………………..       

• ZW w Łodzi, Zbigniew Jagiełło  …………………………………………..  

• ZW w Krakowie, Janusz Łabuz  …………………………………………..                                                                           

• ZW w Olsztynie, Sławomir Koniuszy  …………………………………………..  

• ZW w Poznaniu, Andrzej Szary  …………………………………………… 

 


