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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 
 

Działając na zasadzie § 13 pkt 5 w zw. z § 10 pkt 7 Statutu NSZZ Policjantów wnosimy o podjęcie uchwały 

zobowiązującej Zarząd Główny NSZZ Policjantów do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zmiany 

treści § 2 pkt 3 Porozumienia Komendanta Głównego Policji z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów z dnia 6 

grudnia 2013 r. z uwagi na niezgodność tego przepisu z uprawnieniami NSZZ Policjantów określonymi w § 10 pkt 7 

Statutu NSZZ Policjantów. 

 

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

  

§ 2 pkt 3 Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Zarządem Głównym NSZZ Policjantów zawartego 6 

grudnia 2013 r. obliguje Komendanta Głównego Policji do konsultowania z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów 

podziału środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia, podczas gdy Związek posiada w tym zakresie znacznie 

dalej idące uprawnienia. § 10 pkt 7 Statutu NSZZ Policjantów doje bowiem Związkowi prawo do uzgadniania zasad 

wynagradzania, przyznawania nagród i zapomóg, a także uznaniowych składników uposażenia, kształtowania 

regulaminów dotyczących podziału środków z funduszy nagrodowych, motywacyjnych, zapomogowych i 

socjalnych. Prawu do uzgodnień po stronie Związku odpowiada równoczesny obowiązek Komendanta Głównego 

Policji do jego przestrzegania. Gwarancje wzajemnych praw i obowiązków wynikają z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 6 

kwietnia o Policji. Wynika z nich, że szczegółowe zasady współdziałania Związku Zawodowego Policjantów z 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Komendantem Głównym Policji określi Statut tego Związku, 

zarejestrowany w sądzie. 

 

Należy więc uznać, że treść § 2 pkt 3 Porozumienia Komendanta Głównego Policji z Zarządem Głównym 

NSZZ Policjantów z dnia 6 grudnia 2013 r. stoi w sprzeczności ze Statutem NSZZ Policjantów i niezwłocznie należy 

ten zapis wyrugować. Czym innym jest bowiem uprawnienie, którego granice wyznacza termin „uzgodnienie” a 

czym innym –  „konsultacja”. Formuła „uzgodnień” daje Związkowi dużo szersze uprawnienie niż  formuła 

„konsultacji. Pierwszy termin, zgodnie z sensem językowym oznacza czynność polegającą na „doprowadzeniu do 

braku rozbieżności”, „ujednolicaniu” czy też „harmonizowaniu” w znaczeniu „wzajemnego dostosowania” 

(porównaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1998 r., sygn. akt U 23/97). Kładzie się przy tym 

wyraźny nacisk na sam proces dochodzenia do tej zgody – ujednolicania czy też wzajemnego dostosowywania 

(harmonizowania) swoich stanowisk. Instrumentem tej procedury są zwykle protokoły uzgodnień, ale też 

rozbieżności w razie jej braku. Natomiast „konsultacje” polegają w tym przypadku jedynie na wyrażeniu przez obie 

strony opinii w sprawie sposobu podziału środków wakatowych. W odróżnieniu od „uzgodnień”, osiągniecie 

kompromisu wcale nie jest konieczne a sam wynik konsultacji nie wiąże stron. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż § 2 pkt 3 Porozumienia Komendanta Głównego Policji z Zarządem 

Głównym NSZZ Policjantów z dnia 6 grudnia 2013 r. ogranicza w sposób istotny uprawnienia statutowe NSZZ 

Policjantów, utrudniając w ten sposób działalność jego organów. 
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