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   „POWÓD ? , PRETEKST ?, OBAWY ?, URAŻONE AMBICJE ?, ZEMSTA ?, PRZEWRÓT ? „  

                                                             część III  

W tym miejscu muszę się odnieść do tego co naprawdę zdecydowało o takiej postawie 

Prezydium, na czele z Prezesem Z.G. To nie tylko sprawa ambicji, to przede wszystkim walka 

o monolityczna władzę, walka powoli realizowana od 2014 r, kiedy to kol. Prezes oświadczał, 

że musi być i Szefem SE i RP i Szefem Federacji. Zrealizował to skutecznie ale ograniczenia 

Statutowe oraz część nie do końca spolegliwych organów ( w tym i czasami zbyt dociekliwi 

niektórzy członkowie Zarządu Głównego) stali na przeszkodzie całkowitej swobodzie 

decyzyjnej. Trzeba więc to zmienić – jak ? W jednym ze swoich artykułów w OBI napisałem 

o 3 kopertach z radami. Pierwsza z nich – „ jak Ci coś nie wychodzi to zwal na poprzednika” – 

już na nią za późno, druga z nich – zrób reorganizację – i w tym etapie jesteśmy. Co ma dać 

likwidacja Prezydiów ? i dlaczego je trzeba zlikwidować – odpowiedź znajdziemy w „Liście 

do Delegatów” –cytat…..” - usunięcie ze struktur Stowarzyszenia Prezydiów, nie 

mających w rzeczywistości żadnego umocowania władczego, w tym do podejmowania 

skutecznych decyzji czy do uchwalania uchwał….”  Czy trzeba bardziej czytelnego 

wyjaśnienia intencji??? .   Zostawimy Prezydia ale dajcie IM WŁADZĘ. Nie żaden Zarząd ale 

my – Prezydium ( w wąskim gronie) będziemy Wam kształtować demokrację – bo i tak się 

dzieje aktualnie – choć trochę przy lekkim oporze Z.G. Nie chcemy być tylko organizatorami 

ograniczonych prawach, chcemy nie tylko zarządzać ale i rządzić !  

Trzeba było znaleźć legendę do uzasadnienia propozycji. Jest ona wielowątkowa. 

Ograniczenie kosztów – bzdura , bo wprawdzie planowane „ciało” ma być  mniejsze  

od obecnego Z.G. o kilka osób ale wystarczy, że zbierze się 5 – 6 razy w roku  ( a nie 2 jak 

obecnie Z.G.) to ilość osobodni będzie taka sama o ile nie większa.  

Wybór bezpośredni  - jeżeli przyjąć, że minimalna liczba funkcji w nowym Zarządzie 

wyniesie 5 osób to zakładając  - (ale dlaczego i na jakiej postawie skoro ma być to wybór 

bez preferencyjny), że będą to osoby z Warszawy (okolic) to dla całej reszty kraju zostanie 

w Zarządzie  10 miejsc – czyli dla niecałych 50 % struktur.  (ZW/ZO). Reszta struktur miała 

się spotkać z wiedza i władzą  1 x w roku, na corocznych Zjazdach Delegatów.  

Patrząc na aktualną praktykę informacyjną prowadzona przez Prezydium  wobec samego 

Zarządu Głównego ( a raczej jej stały niedomiar)  oraz możliwości decyzyjne ( raczej 

„zaklepywanie” już podjętych decyzji przez Prezydium) sama propozycja jednoczłonowego 

Zarządu ma zalegalizować to co faktycznie ma miejsce -  o czym wielokrotnie pisałem . 

W takim układzie centrum kierownicze z Warszawy – nawet ze względów praktycznych – 

uzyskać ma znacząca, o ile nie nieograniczoną, część władztwa (popartą już nowymi 

statutowymi uprawnieniami) – i to jest sens zamierzeń. 

Kolejny potencjalny mankament związany a takimi zasadami wyborczymi to przymuszenie 

struktur wojewódzkich/okręgowych do „walki” o miejsce w Zarządzie – czyli o „wpływ” i 

„wiedzę”. O ile w polityce to sprawa wręcz normalna, to w Stowarzyszeniu jakim jest 

 SE i RP, realizującym zupełnie inne – jednoczące - cele  jest to sprawa wręcz absurdalna. 
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Każda struktura wojewódzko/okręgowa ma pełne prawo do wpływania na to co się dzieje 

w Stowarzyszeniu nie 1 x w roku  (Zjazd Delegatów) a w miarę systematycznie. Takie 

prawo zostanie umożliwione maksymalnie 10 strukturom wojewódzko/okręgowym – te 

które wejdą w skład Z.G.. Piszę maksymalnie 10 bo i to nie jest pewne wobec możliwości 

zawiązania swoistych „spółdzielni” przez największe ilościowo struktury (myślałem,  

że trzeba ich „7”  ale kol. Prezes Z.G. „ wyprostował mnie” mówiąc, że wystarczy „6” – 

(czyli też umie dobrze liczyć !) i „rozdanie” między siebie wszystkich miejsc w Zarządzie  

(tych ze ścisłego Kierownictwa też!). Żadne mechanizmy regulacyjne nie są przewidziane. 

Już sama perspektywa takiej sytuacji ma niewiele wspólnego z istota stowarzyszeniową.  

Bardzo musiała zaboleć autorów „Listu do Delegatów”  problematyka możliwych 

„spółdzielni” wyborczych  skoro zwrócili na to baczną uwagę dając  w „Liście” innym 

porady co robić aby wejść w ich skład.  

Cytat : ….” Wystarczy, aby np. Koszalin dorównał ilością członków Krakowowi a wówczas 

groźba spółdzielni będzie fikcją….”……” Trzeba po prostu wziąć się do pracy 

organizacyjnej”.  

Odpowiadając w tym samym stylu …. Wystarczy by działacze z Warszawy ( także Ci z 

Prezydium) postarali się o to aby mieć tyle samo członków co Kraków aby …..” kluczowe 

funkcje (Prezes, Skarbnik, Sekretarz), mogły zajmować osoby pochodzące z Warszawy lub 

okolic. Ilość mandatów wg parytetu ( w WARSZAWIE) na to (AKTUALNIE) nie pozwoli……  

i dalej  cytując z  „Listu do Delegatów”…..Trzeba po prostu wziąć się do pracy 

organizacyjnej a nie narzekać i „rządzić” z nad klawiatury komputera…  na co aż taka 

samokrytyka szanowni autorzy „Listu” z miasta Warszawy?  Mówią, ze dobrymi radami  

właśnie Kraków i piekło są wybrukowane. 

I pozostając w temacie wyborów. W tle dążeń do likwidacji Prezydiów i wprowadzenia 

Jednoczłonowego Zarządu jest sprawa właściwej reprezentacji struktur 

wojewódzkich/okręgowych. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia kolącą w oczy 

obecne Kierownictwo (jako istotna przeszkoda w osiągnieciu celu „reorganizacji”) 

jest  zasada REPREZENTATYWNOSCI  polegająca na tym, że każda struktura 

wojewódzka/okręgowa ma po 1 przedstawicielu w Zarządzie Głównym.  

         Fałszywa i Nieprawdziwa teza podnoszona m. innymi w „Liście do Delegatów” 

cytuję … zrezygnowano z wchodzenia z klucza do władz Stowarzyszenia przez Prezesów 

Kół, i Prezesów ZW/ZO…..  Otóż Statut Stowarzyszenia daje strukturom 

wojewódzkim/okręgowym prawo do wskazania, kto w imieniu tej struktury będzie 

wchodził w skład Zarządu Głównego. Wcale nie musi to być PREZES.  

Miejsce w Zarządzie Głównym nie jest miejscem PREZESA  a miejscem dla ZW/ZO.  

 

                    & 28. Pkt.2.  STATUTU SE i RP             Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru 

Zarządu Głównego, w którego skład wchodzi Prezydium ZG oraz aktualni prezesi Zarządów 

Wojewódzkich (Okręgowych) lub inni upoważnieni przez Prezydium Zarządu 

Wojewódzkiego (Okręgowego) członkowie tych zarządów.  
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Statut kol. redaktorzy „Listu” należy czytać uważnie i ze zrozumieniem. I nie wprowadzać  

w błąd, w literaturze bezdebitowej,  Delegatów  na Zjazd. 

To ten system reprezentacji zapewniał uczciwy i równy dostęp każdej strukturze 

wojewódzkiej/okręgowej dostęp do informacji (nawet skąpo rozdawanej przez Prezydium) 

oraz możliwość ( choć ograniczona praktykami Prezydium) wpływania na decyzje 

wewnętrzne. Jednoczłonowy , ograniczony liczbowo Zarząd  taki wpływ nie tylko ograniczy 

ale zapewni te prawa wyłącznie ograniczonej liczbie „wybranych”. 

 „Marchewka” w postaci Zjazdu Delegatów 1x w roku ma to niby zastąpić ?  – kabaret Jana 

P. serwował bardziej realne dowcipy.  

 

W całej tej sytuacji najbardziej mnie dziwi postawa  sygnatariusza listu, członka Prezydium 

kol. A……..D…… . Mając za  sobą wieloletnie doświadczenia kierowania  NSZZ Policjantów   

i znając Statut NSZZ Pol.  winien pamiętać, że jedną z naczelnych zasad zapisanych  

w Statucie NSZZ jest zasada reprezentatywności  - & 27 pkt2 lit b) i c). Każda struktura 

wojewódzka i szkolna ma „ z urzędu” po 2 przedstawicieli w Z.G.  

NSZZ to organizacja zawodowa. mundurowa, w zasadzie „nakazowa” więc po co dba o 

elementy demokracji ?  

A już całkowitym nieporozumieniem jest to co kolego A………D…..… pisze w „swojej” części 

„Listu” ,, cytuję…….    „Czas skończyć z tą fikcją Zarządów Okręgowych, gdyż są to w 

rzeczywistości Zarządy Miejskie lub Szkolne…”. 

                         Jakże daleko jesteś kolego od prawdy !!!!! 

Z.O. SŁUPSK:  ma 700 członków  ( popatrz sobie kolego na inne województwa np. Kielce)  

9 kół, z tego 6 we wszystkich powiatach byłego woj. Słupskiego (1 koło szkolne) 

. Na podstawie danychz  2012 r (świeższych nie mam)  KOSZALIN:  6  Kół ( nie ma szkoły). 

ZIELONA GÓRA: 12 kół( nie ma szkoły), PIŁA; 6 Kół ( w tym szkolne), PIOTRKÓW: 5 kół,  

                            Nie wstyd Ci kolego tak bezpodstawnie uogólniać ?   

A dlaczego jako Przew. NSZZ tolerowałeś istnienie (na prawach Zarządów Wojewódzkich)  

Zarządów Szkól Policyjnych ?  -  & 20 Statutu NSZZ  - a  w  strukturze SE i RP, nawet 

jakby było prawdą to co napisałeś z takim lekceważeniem ( Koła Szkolne i Miejskie !!!!) są 

Ci one „solą w oku” ? . Jakoś w indywidualnych rozmowach ze mną zajmowałeś inną 

pozycję? 

Bez dalszego komentarza!!   

 

W sprawach dot. Zarządów Okręgowych najdziwniejsze jest to, że akurat te województwa 

w których te Zarządy działają: m. innymi Szczecin, Gdańsk, Gorzów - jeżeli w ogóle 

zabierają głos to podkreślając znakomita współpracę i odcinając się całkowicie od 

pomysłów ich likwidacji. Najwięcej do powiedzenia mają Ci, których ten problem w ogóle 

nie dotyczy albo „wierchuszka” - ale o przyczynach już pisałem. Dziękować należy autorom 

„Listu” że łaskawie wyrażają zgodę na dyskusję o tym czy maja istnieć czy nie. 

Przypominam, ze  żaden z projektów ani z Czchowa, ani z Buska nie wspominał cokolwiek 
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o likwidacji Z.O. a jedynie nakazywał – o ile takie będą – dostosowanie się w ciągu 2 lat do 

wymogów. Wyciągnięcie tego „odgrzewanego kotleta” przez autorów „Listu” to nic 

innego jak chęć zemsty na Z.O. i to z bardzo niskich pobudek. Nie mogąc się odegrać na 

osobach ( może i na mnie- nie wiem) uderzają w zespoły ludzkie. O prawdziwych 

intencjach mówi kolejny cytat z „Listu”: …… Nie możemy ulegać ….. Niech wyjdą….!!!!!! 

                        Znów bez komentarza. 

Sprawa prawie ostatnia- idee fix (natrętna myśl), naszej koleżanki z Zespołu Statutowego – 

wymieniona jako jedna  z autorek „Listu” - stał się problem kadencyjności. Nie 

przyjmowany przez Zespól wracał jak bumerang. Nie pomogły żadne argumenty, ze jeżeli 

cokolwiek nas teraz trapi to nie nadmiar kadr i związane z tym „blokowanie” etatów ale 

ich niedomiar. Stwarzanie iluzji, że na miejsce „starego” znajdzie się na pewno młodszy i 

sprawniejszy kandydat, ze na pewno zostanie wybrany, że się sprawdzi - ma 

usprawiedliwiać takie pomysły. Nie wiem czy podnoszenie takich kwestii nie ma również 

oblicza swoistej „dyskryminacji” ze względu na wiek czy też staż. Takie narzucanie 

organizacji (Kołom itp.) przez „Górę”  obowiązku wybrania kogoś innego – nawet jeżeli 

Prezes działa sprawnie jest dalekie od pojęcia rozsądku. Argument, że każdy wybrany musi 

mieć bezwzględna większość głosów także nie trafia do wnioskodawczyni (ów).  

Koleżanka wnioskodawczyni sama dawała argument, że objęła funkcję Prezesa bo nikt inny 

nie obejmował tej funkcji itp. itd. Na pytanie co się stanie jak kandydat dostanie np. 65 % 

głosów  a nie 66 % (czyli nie 2/3 – wymagane od 3 kadencji) odpowiadała, to się powtarzać 

będzie wybory – do skutku - exitus acta probat  (Niccolò Machiavelli) .  

Z taką logiką już sobie nie radzę.  

W mailu skierowanym do Prezesa ZG oraz do całego Zespołu Statutowego  po posiedzeniu 

w Busku odniosłem się do większości spraw o których piszę podnosząc swoje wątpliwości. 

Nie odkrywam więc żadnego „króliczka”. To tam napisałem, że propozycja corocznego 

Zjazdu Delegatów będzie prawdopodobnie spotkaniem Tow. Wzajemnej Adoracji  ludzi 

którzy dopiero na Zjeździe ( a nie w codziennej praktyce) będą poznawać i analizować 

problemy Stowarzyszenia na zasadzie limitowanej wiedzy dostarczonej im przez 

organizatorów Zjazdu.  Nie  zastąpi to aktualnej organizacji Stowarzyszenia i  jest to atrapa 

demokracji a jedyne co za sobą niesie to koszty  (od 15 -20 tys. .zł. rocznie) dla samego Z.G. 

((sala, wyżywienie itp.). Do tego dojdą koszty dojazdu i „posiłków” w drodze na Zjazd  

dla Delegatów czyli obciążą nie  Z.G. a  ZW/ZO. Jesteśmy „krezusami’ chcącymi wydać 

przez 4 lata ( Z.G.) nie 15 -20 tys. zł. na jeden Zjazd a 60 – 80 tys. zł. na 4 Zjazdy. Skąd maja 

na to wziąć pieniądze Z.G. (skarbnik Z.G. informował, że kończą się „zapasy”) i ZW/ZO. 

Dopiero od  2 lat zwracane są pieniądze za dojazdy członków Z.G. (Prezydium miało zwroty 

cały czas) i część kolegów wcześniej sygnalizowało, że ma problemy z pokryciem kosztów 

dojazdu na posiedzenie (wiem, że niektórzy – także i ja -  jechali czasami „ za swoje”) to 

teraz projekt funduje im dodatkowe – niemałe koszty (przez 4 lata) – będzie  SUPLEMENT –             

                                                                                                                                                          cz. IV 

Leszek Orkisz – Prezes Z.O. w Słupsku, członek Zespołu Statutowego   -  28.12.2016 r. 


