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Uchwała Nr 187 -VII/2011 

Prezydium Zarządu Głównego  

NSZZ FiPW 
z dnia 4 maja 2011r. 

 

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa postanowiło: 

1.     na podstawie art. 30.5.1  Statutu skreślić z wykazu ogólnopolskich struktur 

NSZZ FiPW bydgoską międzyzakładową organizację związkową, 

2.     na podstawie art. 36.3.2 Statutu postanowiło skreślić terenowe organizacje 

związkowe okręgu bydgoskiego z wyjątkiem organizacji terenowych w 

Inowrocławiu i Włocławku, 

3.     wszystkie uchwały Okręgowej Konferencji Delegatów oraz samą Konferencję, 

odbytą w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Bydgoszczy, uznać za nielegalną. 

 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i powoduje między 

innymi poniższe skutki prawne: 

1.  członkowie Związku, którzy nieprzerwanie, nadal będą opłacać składkę 

członkowską, zachowują swoje dotychczasowe członkowstwo w NSZZ FiPW i 

mają prawo dokonać wyboru nowych władz, które będą gwarantowały 

przestrzeganie prawa i postanowień Statutu Związku, 

2.  organizacje terenowe, które zostały niniejszą uchwałą skreślone z 

ogólnopolskiego wykazu – do czasu wyboru nowych władz, o których mowa w 

pkt 1 – tracą przysługujące im dotychczasowe uprawnienia, wynikające z 

ustaw i Statutu NSZZ FiPW, w tym m.in. prawo do reprezentowania swoich 

członków, 

3.  decyzja o skreśleniu bydgoskiej organizacji międzyzakładowej powoduje 

utratę praw i uprawnień przysługujących władzom okręgowym Związku, w 

tym prawa do realizowania art. 33 Statutu NSZZ FiPW, 

 

4.  prawo do udziału w najbliższym Zjeździe Delegatów zachowują jedynie 

delegaci wywodzący się z Zarządów Terenowych w Inowrocławiu i 

Włocławku oraz aktualni członkowie władz krajowych Związku, a także 

członkowie poprzednich władz krajowych, jeżeli zachowali członkowstwo w 

NSZZ FiPW 

 



Uzasadnienie 

  

Zarządy Terenowe, jak i Zarząd Okręgowy nie podporządkowały się 

uchwałom władz krajowych Związku (z wyjątkiem ZT w Inowrocławiu i 

Włocławku) do czego zobowiązuje  art. 33.2.1 i 4 Statutu NSZZ FiPW.  Uchwała Nr 

165-VII/2010 Zarządu Głównego z dnia 15.12.2010 roku o zastosowaniu środka 

oddziaływania w stosunku do byłej przewodniczącej Zarządu Okręgowego w 

Bydgoszczy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wręcz przeciwnie, nastąpiła 

eskalacja nieprzyjaznych i nie statutowych działań części bydgoskich działaczy 

NSZZ FiPW. Doprowadziło to w konsekwencji do wykluczenia z szeregów naszego 

Związku przewodniczącej i wiceprzewodniczącego (członków Zarządu Głównego) 

Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy (Uchwała 174 i 175-VII/2011 Zarządu 

Głównego z dnia 15.02.2011 roku). Przekazywanie nieprawdziwych, kłamliwych 

informacji do większości organizacji terenowych i okręgowych na terenie kraju, 

wpływała destrukcyjnie na bieżącą, i tak nie łatwą, działalność związkową. 

Potwierdzanie nieprawdy przez jednego z wiceprzewodniczących Zarządu 

Okręgowego, przy aprobacie większości członków tegoż Zarządu, nosiło znamiona 

przestępstwa i kwalifikuje się na doniesienie do prokuratury. Posługiwanie się 

pieczęcią przez nieuprawnione osoby, wykorzystywanie społecznych (związkowych) 

środków finansowych do własnych partykularnych interesów – to tylko niektóre 

przykłady z wielu działań mających wpływ na podjęcie przedmiotowych decyzji. 

  

Uchwały Okręgowej Konferencji Delegatów, jak i samą Konferencję należało 

uznać za nielegalną, gdyż uczestniczyły w niej osoby do tego nieuprawnione. Kilka 

nieuprawnionych osób nie tylko, że uczestniczyło, to brało udział w głosowaniach i 

odgrywało rolę liderów tego zgromadzenia. 

  

Takie działania są niedopuszczalne i nie mogą być zaakceptowane przez 

statutowe organa Związku.  

  

  

  

                                                                            Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW: 

 

            (-) Wiesław Żurawski 


