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Uchwała Nr 174 -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. Barbary 

Hańczuk 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.     Kol. Barbara Hańczuk mimo zastosowania wobec niej środka oddziaływania, 

określonego w art. 13.1.4 Statutu, nadal nie zaprzestała działań, które były 

podstawą do podjęcia przez Zarząd Główny Uchwały Nr 165-VII/2010 z dnia 

15.12.2010 r. skutkującej odwołaniem jej z pełnionych funkcji w Zarządzie 

Głównym. W takiej sytuacji rzeczą naturalną było zastosowanie następnego w 

kolejności środka oddziaływania. 

  

2.     Kol. Barbara Hańczuk w sposób rażący nadal naruszała postanowienia Statutu 

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

realizowania uchwał władz i organów wykonawczych Związku. Wbrew tym 

obowiązkom kol. Barbara Hańczuk nie wdrożyła w życie Uchwały Nr 156-

VII/2010 z dnia 18.11.2010 r. Prezydium Zarządu Głównego w sprawie 

skreślenia z wykazu ogólnopolskich struktur NSZZ FiPW organizacji 

terenowej w Toruniu. Wbrew powyższej uchwale kol. Barbara Hańczuk 

przesłała do dyrektora AŚ w Toruniu informacji, iż organizacja terenowa w AŚ 

w Toruniu istnieje nadal i posiada osobowość prawną. Takie działanie kol. 

Barbary Hańczuk można byłoby uznać nawet za działania noszące znamiona 

przestępstwa. Obok faktu potwierdzenia oczywistej nieprawdy, kol. Barbara 

Hańczuk spowodowała swoim pismem sytuację, w której nieistniejąca 

organizacja terenowa Związku mogła, m.in.: 

 

• pobierać nienależne składki związkowe, 

• podejmować decyzje finansowe, a nawet prowadzić działalność gospodarczą  

pod szyldem związku zawodowego, 

 



• reprezentować nieistniejącą organizację wobec kierownictwa jednostki, a 

nawet innych władz, organów i instytucji. 

  

3.     Niewdrożenie przez kol. Barbarę Hańczuk Uchwały Nr 156-VII/2010 

Prezydium Zarządu Głównego spowodowało, że kol. Krzysztof Guga bez 

podstawy prawnej, określonej w art. 34.1 Statutu, nadal pozostał członkiem 

Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy, a nawet pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego tego Zarządu. 

  

4.     Ponadto kol. Barbara Hańczuk poprzez swoją  intensywną działalność 

dezinformacyjną podważała autorytet Związku i jego władz krajowych, sama 

będąc przecież członkiem tych władz. 

  

Prezentowana przez kol. Barbarę Hańczuk postawa oraz podejmowane działania 

nie dają gwarancji, iż będzie Ona 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 


