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Uchwałfl Nr 9 -IXl2017
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
z dnia7 lipca}}I7 r.

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na
posiedzeniu w dniu 07.07.2017 r. w Katowicach podjął decyzję o zastosowaniu wobec
Andrzeja Kołodziejskiego środkaoddziaływania określonegow art.I3. ust 1 pkt. 3
w postaci votum nieufności.

uzasadnienie
Andrzej Kołodziejski w ewidentny sposób naruszył art. 15 pkt. 1,3,5,6 oraz art. 16
pkt.I,2,3, Statutu NSZZ Funkcj onariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Andrzej Kołodziejski swoją postawą i działaniem na XVII Krajowym Zjeżdzie
Delegatów oraz po Zjeździe w stosunku do Zarządu Komisarycznego utwierdził Zarząd
Główny NSZZ FiPW w przekonaniu, że nie będzie przestrzegał postanowień Statutl oraz
uchwał władz (organów) Związku. Potwierdził, żę nie ma zamiaru dążyć do realizacji celów
i zadań Związku, a wręcz przeciwnię dązy do rozbicia jedności NSZZ FiPW. Doprowadził
do konfliktu min na tle związkowym w ZK Raciborz, gdzie zamiastjako Przewodniczący
ZO NSZZ FiPW w Katowicach kształtowaó właściwestosunki między członkami Związku
,przyczynił się do głębokiego podzińu załogi. Z rozmów z działaczami zsuiązkowymi
z Okręgu katowickiego wynika, że nie informował systematycznie swojego środowiska
o działalnosci ZG NSZZ FiPW, którego był członkiem. Swoimi działaniami w szeroko
rozumianych mediach zwłaszcza wielokrotnie naruszał dobre imię Związku, ataktljąc
bezpodstawnie członków ZG NSZZ FiPW w tym kolegę Przewodniczącego Czesława Tułę.
Kulminacją tych działań było wprowadzenie w błąd mediów w sprawie działania Zarządu
Komisarycznęgo przęz oczernianie jego działafijako niezgodnych ze Statutem i Krajowym
Rejestrem Sądowym.
ZG NSZZ FiPW zastosował tęn środek oddziaływania z uwagi na młody wiek oraz
niewielki staż związkowy Andrzeja Kołodziejskiego w nadziej, że czas pozwoli mu na
właściwąocenę swojej dotychczasowej postawy i na korektę zachowania.
Od podjętej uchwały przysługuje Koledze tryb odwoławczy określony w Statucie.
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