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Dobra zmiana w NSZZ Policjantów? 
 7 grudnia w Warszawie obradował VII Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Policjantów. Delegaci pozytywnie ocenili działalność poprzedniego 
kierownictwa naszego Związku oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, udzielając 
jednoznacznego absolutorium ustępującym organom. Ale to była cisza przed burzą. Wybory 
na wakujące funkcje w związkowej centrali pokazały, że radykalna zmiana jest nieuchronna. 
Na funkcję Przewodniczącego Związku nie kandydował dotychczasowy szef Grzegorz Nems, 
a stare rozdanie reprezentował Józef Partyka, który w swojej prezentacji zapowiedział misję 
pojednania wszystkich związkowców w kraju oraz zasypanie wszelkich dotychczasowych 
podziałów, bo w jedności siła. Zaapelował o wzajemne wybaczenie sobie wszystkich krzywd, 
złośliwości oraz wszelkich zachowań, które nie przystoją związkowym liderom, zwłaszcza 
tym noszącym mundur oraz orła na czapce. Zaproponował też konieczne zmiany w naszej 
organizacji oraz kontynuowanie stanowczej walki o godność należną naszej formacji oraz 
ustawowe uprawnienia wszystkich funkcjonariuszy skupionych pod szyldem Policja. Ale te 
zapewnienia nie przekonały wszystkich reprezentantów naszego środowiska obecnych tego 
dnia na spotkaniu. W kuluarach były słyszalne bardzo krytyczne opinie dotyczące 
dotychczasowego przewodnika oraz działalności związkowej centrali. Niektórzy utożsamiali 
VI kadencję Związku z brakiem aktywności, małą skutecznością walki o policjantów oraz 
panoszeniem się „Wielkiej Trójcy Związku” na salonach. Oczywiście każdy ma swoje prawo 
do wyrażania opinii, własnego postrzegania rzeczywistości. Każdy działacz ma też 
świadomość, że jego związkowy byt kształtuje jedynie zadowolenie wyborców. I nie ma o co 
się obrażać. Tak być powinno.  Najważniejszy jednak w tym jest obiektywizm. Dlatego 
przedstawione oceny dotychczasowej czteroletniej działalności są niesprawiedliwe i 
krzywdzące nie tylko liderów firmujących swoimi nazwiskami VI kadencję, ale też 
wszystkich związkowców oraz policjantów, którzy w jakikolwiek sposób wnieśli swój wkład 
w działalność naszej organizacji. Ale żeby nie być gołosłownym. Wiele się udało. Z 
Komendantem Głównym Policji podpisaliśmy bezprecedensowe porozumienie – elementarz 
kształtujący właściwe stosunki pomiędzy przełożonymi a organizacją związkową na każdym 
szczeblu. Doprowadziliśmy do korzystnych zmian w naliczaniu dodatku stażowego. Od 
stycznia tego roku każdy policjant otrzymał podwyżkę, jednakową bez względu na 
stanowisko. Największym osiągnięciem byłej kadencji jest jednak zdecydowanie ustawa 
modernizacyjna. Odsuwa ona w cień wieloletni marazm finansowy, który niemal paraliżował 
funkcjonowanie naszej formacji. Ustawa przewiduje dodatkowe, duże pieniądze na 
funkcjonowanie Policji, w tym również dwie podwyżki uposażeń, pierwszą już niebawem. 
Kilkuletnia batalia z patologiczną ustawą o L-4 zakończyła się deklaracją ministerstwa o 
szybkim wprowadzeniu 30 dni pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego w ciągu roku.  
Rozpoczęły się również wspólne prace ministerialno – związkowe dotyczące zmian 
niekorzystnych zapisów art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, wprowadzeniem 
płatnych nadgodzin oraz skutecznych rozwiązań prawnych oraz procedur dotyczących 
właściwej ochrony wizerunku polskiego policjanta. W ostatnim czasie podjęte zostały 
zdecydowane działania Związku skierowane przeciwko kontrowersyjnej ustawie zwanej 
„dezubekizacyjną” – włącznie z ogłoszeniem natychmiastowej akcji protestacyjnej w tej 
sprawie (decyzja Prezydium poparta uchwałą ZG z 6 grudnia 2016 roku) oraz zlecenie 



kancelarii prawniczej sporządzenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa urzędniczego w kancelarii MSWiA podczas prac przy wspomnianym projekcie. 
Zarzut, że nasz Związek stał się kanapowym jest również nieuprawniony. Świadczy jedynie o 
prowadzeniu permanentnego dialogu  ze stroną służbową. Bo łatwiej jest rozmawiać w 
gabinetach niż na barykadach. Ale tam też byliśmy aktywni w ciągu ostatnich 4 lat. 
Przypomnijmy: liczne protesty policjantów na ulicach polskich miast, zwłaszcza w stolicy. 
Kilkudniowe miasteczko mundurowe pod sejmem RP, wydarzenie bez precedensu w Europie. 
Oczywiście to tylko przykłady, bo szkoda czasu na wymienianie wszystkich akcji i działań 
podejmowanych przez dotychczasowe władze Związku w trakcie VI kadencji. Jak widać 
byliśmy wszechstronni. Bo tacy powinni być związkowcy. Aktywni i skuteczni. 
 Na kontrkandydata Józefa Partyki zgłoszony został Rafał Jankowski. Kolega 
wyrazisty, aktywny oraz zasłużony dla naszego środowiska. Typowy związkowy wojownik. 
Rafał w trakcie swojej prezentacji również zaapelował o zaprzestanie podziałów oraz zgodę w 
Związku. Wtedy to większość odetchnęła z ulgą, bo duch jedności zagościł na sali obrad. 
Towarzyszył delegatom jedynie do wyników pierwszego głosowania. Rafał Jankowski wygrał 
wyraźnie. Wydaje się, że zadziałał syndrom „największego garnizonu” oraz tradycyjne 
przeświadczenie, że to jedynie najsilniejszy może dowodzić słabszymi. Stało się tak również 
dzięki kilku naszym kolegom, którzy za obietnicę „pozostania przy żłobie” zapomnieli o 
wcześniejszych deklaracjach, lojalności, zwykłej ludzkiej przyzwoitości, która powinna 
cechować każdego policjanta oraz o fakcie, że to oni również kreowali „starą rzeczywistość”, 
złą, szkodliwą dla środowiska oraz wymagającą szybkiej zmiany. Ale wielu miało jeszcze 
nadzieję, że w związku z deklaracją zgody, Rafał Jankowski zarekomenduje Józefa Partykę 
na Wiceprzewodniczącego ZG. Niestety duch jedności miał chyba ważniejsze tego dnia 
rzeczy do zrobienia, bo szybko opuścił salę obrad. W głowach większości delegatów 
zagościła dezaprobata dla starego rozdania,  a na twarzach niektórych wręcz pogarda, 
wrogość oraz chęć zemsty. W dalszej części zjazdu szable cięły równo, skutecznie, 
bezlitośnie. Jedynie w drugim głosowaniu na Wiceprzewodniczących ZG niektórym zaświtała 
refleksja, że dobrze mieć przynajmniej jednego, który będzie patrzył nowym na ręce. I tak oto 
Józef Partyka dostał się do ścisłego kierownictwa Związku.   
 W końcowym etapie swojego istnienia VII Zjazd przyjął kilkanaście uchwał 
dotyczących spraw zgłoszonych przez delegatów. Większość była potrzebna i oczekiwana 
przez nasze środowisko. Ale niektóre były kuriozalne. Delegaci wstrzymali akcję 
protestacyjną dotyczącą tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” (czas nagli, bo ustawa jest w sejmie 
po pierwszym czytaniu)  oraz wydłużyli obecną kadencję Związku o pół roku, bo jesienna 
gołoledź i trudne warunki atmosferyczne utrudniają  poruszanie się po kraju. Wydaje się, że 
wystarczy mieć dobrze przygotowany środek transportu i zachować stosowną ostrożność  w 
ruchu drogowym. Przytłumienie zdrowego rozsądku spowodowane chyba było też euforią 
zwycięstwa, bo delegaci zapomnieli o statutowym obowiązku opracowania uchwały 
programowej, w której wytyczają nowemu Zarządowi Głównemu priorytety oraz główne 
kierunki działania. Ale skoro nie zadaniowało się nowych liderów, to pewnie rozliczanie z 
działalności na koniec kadencji nie jest przewidywane. 
 Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca atmosfery oraz samego stylu 
zwycięstwa. Po zamknięciu obrad zjazdu jedynie Przewodniczący Krzysztof Wierzbicki w 
imieniu podlaskiej delegacji oficjalnie podziękował byłemu Przewodniczącemu Grzegorzowi 
Nemsowi, Wiceprzewodniczącemu Tomaszowi Krzemieńskiemu oraz całemu ustępującemu 
Zarządowi Głównemu, za cztery lata pracy na rzecz polskich policjantów. Dobrze 
przynajmniej, że większość delegatów wstała z krzeseł i oklaskami nagrodziła wymienionych. 
Ale niestety nie wszystkich było stać na taki ludzki gest. Najwidoczniej niektórzy mają swoje 
indywidualne zasady kultury osobistej. Szanowni koledzy, w takiej atmosferze nie można 
zbudować jedności. Apelujemy o szybką refleksję bo tylko zgoda jest budująca. Czasy mamy 



bardzo trudne i bez wsparcia wszystkich związkowców niewiele wskóracie. Bo to jedynie w 
jedności siła.  
 Do pracy Nowy Zarządzie Główny NSZZ Policjantów. Czas płynie nieubłaganie. Po 
owocach ich poznamy. 
 
         Biuro prasowe 
          Zarządu Wojewódzkiego 


