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Czesław TULA, Przewodniczący NSZZFIPW
do Koleżanek i Kolegów Związkowców Funkcjonariuszy i Pracowników Służby
Więziennej, niezależnie od stopni służbowych i zajmowanych stanowisk

W dniach 19 - 21.06.2013 r. odbył się XV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który
dokonał solidnego obrachunku 4 - letniej działalności Związku i wybrał nowe władze.
Niniejszy apel skierowany do wszystkich jest odpowiedzią na wielkie zaufanie, którym
obdarzył mnie Zjazd głosami Waszych Delegatów. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że
przeszedłem wszystkie szczeble i funkcje związkowe, a obecny wybór jest dla mnie
wielkim zaszczytem i zobowiązaniem.
Nigdy nie szczędziłem własnych sił, czasu i energii, nawet kosztem spraw osobistych,
również nigdy nie stawiałem własnych interesów ponad interes Związku i Służby i takim
chciałbym pozostać. Dlatego zwracam się do Wszystkich z następującym przesłaniem:
Efekty pracy związkowej są najbardziej widoczne w organizacjach terenowych. To tam
najwyraźniej widać rzeczywiste problemy ludzi, nieprawidłowości organizacji, wyzwania
i zagrożenia codzienności. Oczekuję od zarządów terenowych maksymalnej wrażliwości
na ludzkie problemy oraz gotowości do ich rozwiązywania.
Od zarządów okręgowych oczekuję również aktualnej wiedzy o problemach w terenie,
wnikliwej oceny projektów aktów prawnych oraz udzielania wsparcia Zarządowi Głównemu
i inicjatywom terenowym. Szanując niezwykle ważne zasady dialogu społecznego,
oczekuję od związkowców i osób podejmujących decyzje w Służbie Więziennej, postawy
wzajemnego poszanowania.
Głęboko wierzę, że nawet bardzo trudne problemy można rozwiązać poprzez dialog
prowadzony bez uprzedzeń, bez wzajemnych oskarżeń i z gotowością do mediacji.
Przekonany jestem, że wszystkim nam zależy na poprawie warunków pracy oraz płacy
i organizacji wypoczynku, po trudach wykonywania jednego z najbardziej stresogennych
zawodów.
Kieruję się, w moim przekonaniu, jak my wszyscy, zasadami etyki zawodowej
a w szczególności zasadą solidarności i dbałości o dobry wizerunek Związku Zawodowego
i Służby Więziennej. Jednocześnie gorąco dziękuję za dotychczasową współpracę
i zaangażowanie w pracę związkową moim Koleżankom i Kolegom z okręgu opolskiego.
Mam głęboką wiarę i nadzieję, że wspólnie uda się nam wiele osiągnąć, a hasło na
starych sztandarach: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna" będzie nie tylko moim zawołaniem.
Z poważaniem

