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MINISTER CHCE SŁYSZEĆ GŁOS ZWIĄZKOWCÓW.
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE TRAFIŁY W RĘCE
PRZEDSTAWICIELI NSZZ POLICJANTÓW
Przedstawiciele NSZZ Policjantów otrzymali z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odznaczenia
prezydenckie i resortowe za zasługi na rzecz formacji i długoletnią służbę. W tym roku Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Policjantów obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia istnienia. "Głos
związków zawodowych jest dla mnie głosem funkcjonariuszy. Ja ten głos chcę słyszeć" - mówił w
trakcie uroczystości Kamiński.
W piątkowej uroczystości, która odbyła się w MSWiA, oprócz szefa resortu Mariusza Kamińskiego
udział wzięli m.in. gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji oraz Rafał Jankowski,
przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Z ich rąk przedstawiciele związków
zawodowych odebrali odznaczenia państwowe z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Policjantów m.in.
za działalność na rzecz bezpieczeństwa i porządku oraz długoletnią służbę.
Pięciu policjantów otrzymało Brązowe Krzyże Zasługi, dwóch Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
dziewięciu zostało wyróżnionych Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, a jeden Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Policji.
"Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj gościć wybitnych przedstawicieli NSZZ Policjantów (...) Stworzenie
w 1990 roku funkcjonariuszom możliwości swobodnego zrzeszania się w związku zawodowym traktuję
jako wielkie osiągnięcie polskiej demokracji. Głos związków zawodowych jest dla mnie głosem
funkcjonariuszy. Ja ten głos chcę słyszeć" - mówił w trakcie uroczystości Mariusz Kamiński.
Jak podkreślił, dla niego przedstawiciele związków zawodowych są "swego rodzaju społecznymi
doradcami ministra spraw wewnętrznych i administracji", dlatego niezwykle ważne jest, żeby
regularnie się spotykać i omawiać problemy.

Minister Mariusz Kamiński w #MSWiA: Stworzenie w 1990 r. funkcjonariuszom możliwości
swobodnego zrzeszania się w związku zawodowym traktuję jako wielkie osiągnięcie
polskiej demokracji. Głos związków zawodowych jest dla mnie głosem funkcjonariuszy. Ja
ten głos chcę słyszeć. pic.twitter.com/rj7mgE2jQw
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 18, 2020
Szef MSWiA dodał, że nie chce, żeby kiedykolwiek doszło do podziału "na <<my>> i <<oni?? na linii
ministerstwo - funkcjonariusze". Zapewnił również, że cel jest i musi być wspólny. "Tym celem jest

nowoczesna, silna formacja, obdarzona społecznym zaufaniem i szacunkiem, której funkcjonariusze
mają godne warunki odbywania służby, którzy jednocześnie mają poczucie satysfakcji zawodowej i
materialnej" - mówił Kamiński.
Następnie w związku z 30. rocznicą powstania NSZZ Policjantów szef MSWiA złożył wszystkim jego
członkom życzenia, a za ich pośrednictwem również wszystkim funkcjonariuszom. "Bardzo Wam
dziękuję za to, co robicie" - podkreślił Mariusz Kamiński.
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że to wielki jubileusz niezwykle
ważnej części polskiej. Dodał, że członkowie NSZZ Policjantów to ludzie, którzy, na co dzień bardzo
wiele robią dla tej formacji. "Wierzę w to, że przed nami kolejny dobry czas i wierzę w to, że nadal
będziemy potraﬁli konstruktywnie ze sobą rozmawiać" - powiedział Szymczyk.
Czytaj też: Opiniowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do zmiany. MSWiA przygotowuje
się na świadczenia motywacyjne
Z kolei przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski dodał, że gdyby nie
związek zawodowy i ludzie, którzy dla niego działają, nie byłoby polskiej policji. "Większość zmian,
które następują w policji, dzieje się dzięki związkowi zawodowemu" - zaznaczył.
Powstanie NSZZ Policjantów było jednym z efektów przemian roku 1989. 11 maja 1990 r. nastąpiła
formalna rejestracja statutu związku przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Dlatego właśnie w tym roku
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia istnienia.
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