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Warszawa, 17 grudnia 2014 r. 

 
Krajowy Zjazd Delegatów 
obradujący w dnia 17 – 18 grudnia 2014 r. 

 

W N I O S E K 
 

Mając na uwadze ważny interes Związku zagrożony wystąpieniem NSZZ Policjantów z Forum Związków 
Zawodowych i utratą reprezentatywności wnosimy o zobowiązanie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do 
ponownego przystąpienia do Forum Związków Zawodowych. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 
23 września 2014 r. Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął uchwałę nr 148/VI/2014 o wystąpieniu ze 

struktury Forum Związków Zawodowych – jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych, 

niekojarzonych z żadną partią polityczną i w dodatku organizacji, której NSZZ Policjantów był współzałożycielem. 

Jak wynika z treści uchwały, Zarząd Główny opuścił Forum pod zarzutem niereprezentowania naszej formacji 

mundurowej w sposób zgodny z oczekiwaniami. Zarzut cokolwiek zdumiewający, bowiem NSZZ Policjantów miał 

w Forum Związków Zawodowych bardzo liczną reprezentację i to na każdym szczeblu, nie wykluczając ścisłego 

kierownictwa. Grzegorz Nems, będąc Wiceprzewodniczącym FZZ, należał do ścisłego kierownictwa, podobnie jak 

Józef Partyka – członek Prezydium Zarządu Głównego Forum i jednocześnie przewodniczący pomorskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Forum. Oprócz tego członkami Zarządu Głównego Forum byli Tomasz Krzemieński oraz Piotr 

Malon. Z racji bycia Przewodniczącym dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum. NSZZ Policjantów miał też 

swoją reprezentację w Krajowej Komisji Rewizyjnej Forum – Marian Boguszyński był jej członkiem. Zarzut 

niereprezentowania przez FZZ interesów policjantów jest więc bardzo interesujący, świadczyć może o 

samokrytyce tych, którzy zasiadając w ścisłym kierownictwie tej organizacji nie robili nic na rzecz własnego 

środowiska. Opinię tę potwierdził zresztą Tadeusz Chwałka – przewodniczący FZZ, który nie odnotował ani 

jednego przypadku, żeby Grzegorz Nems złożył podczas obrad Prezydium czy ZG Forum Zwiazków Zawodowych 

jakiś wniosek, projekt uchwały w interesie policjantów. Nie należy zapominać FZZ jest federacją branżowych 

związków zawodowych. Wpływ Forum na sytuację w poszczególnych branżach zależy przede wszystkim od 

aktywności i zaangażowania tych przedstawicieli branż, którzy zasiadają w statutowych organach Forum. Nasi 

przedstawiciele nie robili nic, więc do kogo mają pretensje. 

W wyniku pozbycia się reprezentatywności NSZZ Policjantów stracił m.in. prawo do udziału w pracach 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i jej zespołach problemowych. Na szczeblu wojewódzkim 

straciliśmy prawo do udziału w pracach wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Skutecznie pozbyliśmy się też 

prawa do opiniowania projektów i założeń aktów prawnych, które zgodnie z art. 19 ustawy o związkach 

zawodowych zarezerwowane jest wyłącznie dla organizacji legitymujących się pełną reprezentatywnością. Poza 

tym straciliśmy prawo do zasiadania w radach dialogu społecznego, takich jak Rada Nadzorcza ZUS, Rada 

Nadzorcza NFZ, Naczelna Rada Zatrudnienia czy Rada Statystyki, w której od kilku już lat zasiada 

Wiceprzewodniczący Tomasz Krzemieński. Po stronie strat znalazł się też udział przedstawicieli NSZZ Policjantów 

w pracach wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia.  Przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich 

współtworzyli poza tym zarządy wojewódzkie Forum Związków Zawodowych, będąc – tak jak 

Wiceprzewodniczący ZG Józef Partyka czy Piotr Malon, – przewodniczącymi tych organizacji. 

NSZZ Policjantów stracił też uprawnienia wiążące się z udziałem w Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych – największej europejskiej organizacji związkowej, której członkami są Forum Związków 

Zawodowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Poprzez szereg uprawnień, EKZZ ma bezpośredni wpływ na organy 
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wykonawcze i ustawodawcze Unii Europejskiej, takie jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej czy Parlament 

Europejski. Jednym z istotniejszych uprawnień jest udział przedstawicieli trzech polskich central związkowych w 

Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Głównym zadaniem tego Komitetu jest sprawowanie funkcji 

doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach 

dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. NSZZ „Solidarność” ma tam trzech swoich przedstawicieli a po 

dwóch – Forum Związków Zawodowych i OPZZ. W przyszłym roku Forum ma zyskać trzeciego przedstawiciela. 

Istniała duża szansa, żeby tym trzecim był członek NSZZ Policjantów. 

Wymieniając tylko niektóre spośród utraconych uprawnień należy stwierdzić, że wystąpienie z szeregów 

Forum Związków Zawodowych, bez zapewnienia sobie szansy na racjonalną alternatywę, można było uznać za 

przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Osoby winne tego skandalu, nie tylko nie powinny piastować 

kierowniczych funkcji w NSZZ Policjantów, ale nawet nie powinny być jego szeregowymi członkami.  
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