
Komunikat

W dniu  27  grudnia  2011  r.  w  godz.  12.00  –  15.50  odbyła  się  w  Areszcie  Śledczym 
w Lublinie odprawa w sprawie protestu dotyczącego słów Dyrektora Okręgowego SW w Lublinie 
wypowiadanych na odprawie w ZK Chełm w dniu 31.08.2011 r. W odprawie wziął udział Dyrektor 
Generalny  SW gen.  Jacek  Włodarski,  Dyrektor  Biura  Kadr  i  Szkolenia  płk  Wiktor  Głowiak, 
doradca Dyr. Gen. ppłk Jacek Bieniek oraz Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie wraz z dyrektorami 
wszystkich jednostek okręgu lubelskiego, rzecznikiem prasowym OISW oraz specjalistami OISW. 
Na odprawę przybył również Przewodniczący ZG NSZZ FiPW Wiesław Żurawski, Przewodniczący 
ZO w Lublinie – Ryszard Deczkowski oraz przewodniczący wszystkich zarządów terenowych.

Formuła  spotkania  została  określona  przez  Dyrektora  Generalnego  –  wystąpienia 
dyrektorów  jednostek,  a  następnie  przedstawicieli  związku.  Dyrektorzy  jednostek  przedstawili 
atmosferę wśród funkcjonariuszy i osadzonych. Z ich informacji wynikało, że wśród osadzonych 
panuje spokój, natomiast nastroje wśród funkcjonariuszy są dobre i nie ma żadnego zainteresowania 
protestem inicjowanym przez wąską grupę działaczy związkowych. Jedynie jeden z dyrektorów 
przedstawił  informację,  która  podkreślała  rzeczywiste  problemy  wśród  funkcjonariuszy 
i wskazywała na źródła ich niezadowolenia.

Dyrektorzy  wyjaśnili  też,  że  odmowa  zgody  na  wywieszenie  flag  związkowych 
podyktowana była  "troską  o  bezpieczeństwo osadzonych  i  funkcjonariuszy",  a  także  niezgodną 
z  prawem  –  według  nich  –  formą  protestu.  Niektórzy  wyrazili  też  przekonanie,  że  "brudy 
powinniśmy  prać między sobą", nawiązując do zainteresowania sprawą przez media.

Dyrektor  Generalny  wyraził  pogląd,  że  źródłem  protestu  organizacji  związkowej  są 
doniesienia  medialne,  co  jest  dlań  zdumiewające.  Przekonywał  również,  że  wszystkie  zarzuty 
podnoszone wobec  zachowania  dyrektora  okręgowego nie  są  zasadne,  gdyż  jego postępowanie 
formalnie  nie  jest  niezgodne  z  prawem  i  obowiązującymi  procedurami.  Zachęcał  również  do 
nawiązania przynajmniej formalnej współpracy strony związkowej z dyrektorem okręgowym. Cała 
sytuacja według strony służbowej sprowadza się do konfliktu personalnego.
Przedstawiciele  związku  podkreślili,  że  słowa  i  zachowanie  dyrektora  okręgowego  nie  są 
domniemaniem, lecz faktem potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami funkcjonariuszy. Dyrektor 
Generalny przedstawił tezę, że słowa dyrektora okręgowego zostały wypowiedziane "ogólnie" w 
stosunku do osób zamieszczających wpisy w związkowej księdze gości, a nie konkretnie wobec 
funkcjonariuszy (sic!). Obiecał też wyjaśnienie tej sprawy.

Generalnie rzecz ujmując, żadne argumenty strony związkowej dotyczące zachowania się 
i postępowania dyrektora okręgowego, nie znalazły uznania strony służbowej.

W pierwszych dniach stycznia odbędzie się spotkanie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW 
w Lublinie, w trakcie którego zostanie omówiona bieżąca sytuacja i podjęte decyzje o dalszych 
działaniach.

Za Prezydium ZO NSZZFiPW w Lublinie

Ryszard Deczkowski


