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Uchwała Nr 175 -VII/2011 

Zarządu Głównego NSZZ FiPW 
z dnia 15 lutego 2011r. 

 

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na 

posiedzeniu w dniu 15.02.2011 r. podjął decyzję o zastosowaniu wobec kol. 

Krzysztofa Gugi środka oddziaływania w postaci wykluczenia ze Związku, 

określonego w art.13.1.5 Statutu. 

         Wśród szeregu przesłanek leżących u podstaw powyższej decyzji do 

najważniejszych należą: 

 

1. W dniu 8.03.2010 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna NSZZ FiPW w 

Bydgoszczy dokonała kontroli działalności organizacji terenowej przy AŚ w 

Toruniu wykazując szereg nieprawidłowości. Zarząd Główny na posiedzeniu 

w dniach 21 – 24 czerwca 2010 r. zobowiązał kol. Krzysztofa Gugę do 

uzupełnienia brakującej dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień i 

wyeliminowania nieprawidłowości zamieszczonych w protokole z kontroli 

OKR do końca miesiąca lipca 2010 r. Kol. Krzysztof Guga z nałożonego 

obowiązku nie wywiązał się do dnia dzisiejszego. 

 

2. Organizacja terenowa na wskutek działań kol. Krzysztofa Gugi, a właściwie 

ich zaniechania – przestała istnieć. Liczba członków spadła poniżej 10. 

 

3. Prezydium Zarządu Głównego Uchwałą Nr 156-VII/2010 z dnia 18.11.2010 r. 

skreśliło z wykazu ogólnopolskich struktur NSZZ FiPW organizację terenową 

w Toruniu. Kol. Krzysztof Guga nie przyjął do wiadomości powyższej 

uchwały i nie zastosował się do jej postanowień. Mimo napiętnowania takiej 

 postawy w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego w dniach 13 – 15 grudnia 

2010 r. uporczywie trwał w swoim przeświadczeniu. 

 

4. Kol. Krzysztof Guga w sposób rażący nadal naruszał postanowienia Statutu 

Związku określone w art. 15 i 16,  a w szczególności te dotyczące obowiązku 

realizowania uchwał władz i organów wykonawczych Związku. W dalszym 

ciągu nielegalnie pełnił funkcję przewodniczącego nie istniejącej już 

organizacji terenowej oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego 

NSZZ FiPW w Bydgoszczy. 

 

 



5. Ponadto kol. Krzysztof Guga poprzez swoją  intensywną działalność 

dezinformacyjną podważał autorytet Związku i jego władz krajowych, sam 

będąc przecież członkiem tych władz. 

 

Prezentowana przez kol. Krzysztofa Gugę postawa oraz podejmowane działania 

nie dają gwarancji, iż będzie On godnie reprezentować Związek i właściwie 

przestrzegać obowiązków członka o czym jest, m.in. mowa w art. 11.2 Statutu 

NSZZ FiPW. 

 

 

 

                       Za Zarząd Główny NSZZ FiPW:  

 

            (-) Wiesław Żurawski 


