
Strona 1 z 2 

 

ZZ – ASZ–  900  /15                                                                  Poznań,  dn. 13 maja 2015 r. 

OŚWIADCZENIE 
ws. centralnych obchodów XXV-lecia NSZZ Policjantów   

 

Działając w imieniu Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów województwa, kujawsko-

pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 

wielkopolskiego, oświadczamy, że przedstawiciele tych organizacji nie wezmą udziału  

w centralnych  obchodach XXV-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Policjantów.  

Gest ten jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki władz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, 

która zarówno z perspektywy interesów środowiska policyjnego, jak i integralności 

wewnątrzzwiązkowej oraz skuteczności w realizowaniu zadań statutowych przynosi więcej szkód niż 

pożytków. Na krytyczną opinię składa się szereg decyzji, podejmowanych przez władze NSZZ 

Policjantów od początku trwania obecnej kadencji. Ze zdecydowaną większością tych decyzji nie 

zgadza się część zarządów wojewódzkich, udowadniając, że rozbijają one jedność naszej organizacji 

oraz integralność budowanej od szeregu lat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. 

Władze Zarządu Głównego ponoszą również odpowiedzialność za pozbawienie naszego 

Związku reprezentatywności, co w perspektywie wejścia w życie nowej formuły dialogu społecznego 

jest stratą, której konsekwencje jeszcze przez wiele lat będzie odczuwać środowisko policjantów. Już 

dziś, oceniając dorobek negocjacyjny reprezentantów Zarządu Głównego, nie da się ukryć, że strona 

rządowa ma za nic opinie i stanowiska wyrażane przez to gremium. Do tego wszystkiego dochodzi 

niechęć Zarządu Głównego do podejmowania działań, które z racji 25-letniego doświadczenia NSZZ 

Policjantów miałby szansę na rozwiązanie przynajmniej  kilku najpilniejszych problemów dotyczących 

Policji i policjantów. Warto wspomnieć chociażby o odmrożeniu waloryzacji płac, zwiększeniu 

budżetu Policji, w tym wzrost uposażeń funkcjonariuszy do realnej wartości z roku 2009, poprawy 

systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, wprowadzeniu programu społeczno-edukacyjnego 

zmniejszającego agresję wobec funkcjonariuszy, wprowadzeniu do przepisów pragmatycznych 

rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz wprowadzeniu progresywnych dodatków 

służbowych i funkcyjnych.   

Opozycyjne zarządy wojewódzkie, kierując do Rządu postulaty i podejmując oddolne 

działania protestacyjne, zamiast otrzymać wsparcie ze strony swoich władz, narażane są na ich 

krytykę i wręcz wrogie nastawienie. Jednym z przykładów takiego nastawienia  jest skierowany do 
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sądu aktu oskarżenia przeciwko działaczom NSZZ Policjantów krytycznie oceniającym szkodliwą 

działalność obecnych władz Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Obecna sytuacja nie daje więc najmniejszych powodów do hucznego świętowania jubileuszu 

NSZZ Policjantów. Dwa ostatnie lata działalności władz Zarządu Głównego zniweczyły wieloletni 

dorobek NSZZ Policjantów i zepchnęły nasz Związek na margines. Lista przykładów świadczących o 

wręcz zerowej skuteczności w reprezentowaniu interesów środowiska policyjnego jest niestety 

bardzo długa. Z tych też powodów, XXV-lecie NSZZ Policjantów będzie wyjątkowo smutnym 

jubileuszem, w którym sygnatariusze niniejszego oświadczenia jak również inni przedstawiciele 

reprezentowanych przez nas organizacji wojewódzkich nie będą brali udziału. 

 

W imieniu ZW NSZZ Policjantów: 

 

 

• 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  …………………………………………… 

Do wiadomości: 
Uczestnicy Centralnych Obchodów XXV– lecia NSZZ Policjantów 

 


